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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο Νίκος Κ. Σιακόλας - Εκτελεστικός Πρόεδρος 
  
 Μάριος Σαββίδης – Αντιπρόεδρος 

(παραιτήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2009) 
  
 Μάριος Λουκαΐδης - ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
  
 Ανδρέας Λουρουτζιάτης 
 Γιαννάκης Ξ. Νέµιτσας (παραιτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2009) 
 ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου 

∆ηµήτρης Π. Ιωάννου 
 Κυριάκος Χριστοφή (παραιτήθηκε στις 21 Ιουλίου 2009) 
 Κώστας Ζ. Σεβέρης 
 Μάριος Παναγίδης 
 Μάριος Ν. Σιακόλας 
 Μενέλαος Σιακόλας 
 Στέλιος Μανδρίδης (παραιτήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2009) 
 Χρυσούλα Ν. Σιακόλα 
  
  
Γραµµατέας Γεώργιος Μιτσίδης – Νοµικός 
  
  
Οικονοµικός ∆ιευθυντής Γιώργος Χατζηνεοφύτου 
  
  
∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ροβέρτος Γιουσελλής 
  
  
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited 
  
  
Νοµικοί Σύµβουλοι Ιωαννίδης ∆ηµητρίου 
 Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες 
  
  
Εγγεγραµµένο Γραφείο Μέγαρο Σιακόλα 
 Παλαιός δρόµος Λευκωσίας – Λεµεσού 
 Αθαλάσσα, Λευκωσία 



 
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

2

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (‘Νόµος’), εµείς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Cyprus 
Trading Corporation Plc για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ 
όσων γνωρίζουµε: 
 

(α) οι ετήσιες ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται 
στις σελίδες 22 µέχρι 113: 

 (i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Άρθρου 9, εδαφίου (4) του Νόµου, και 

 (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 
οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Cyprus Trading Corporation Plc  
και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
ως σύνολο, και  

 

(β) η έκθεση συµβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 
επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Cyprus Trading Corporation Plc και 
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ως 
σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 

Νίκος Κ. Σιακόλας - Εκτελεστικός Πρόεδρος  
  

Μάριος Λουκαΐδης - ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
  

Ανδρέας Λουρουτζιάτης – Μη εκτελεστικός Σύµβουλος  

  

∆ηµήτρης ∆ηµητρίου – Μη εκτελεστικός Σύµβουλος  
  

∆ηµήτρης Π. Ιωάννου – Μη εκτελεστικός Σύµβουλος  

  

Κώστας Ζ. Σεβέρης- Μη εκτελεστικός Σύµβουλος  

  

Μάριος Παναγίδης – Μη εκτελεστικός Σύµβουλος  

  

Μάριος Ν. Σιακόλας – Εκτελεστικός Σύµβουλος  

  

Μενέλαος Σιακόλας – Μη εκτελεστικός Σύµβουλος  

  

Χρυσούλα Ν. Σιακόλα – Εκτελεστικός Σύµβουλος  

  
  

Υπεύθυνος σύνταξης των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων 
  

Γιώργος Χατζηνεοφύτου – Οικονοµικός ∆ιευθυντής  
  
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
Μέρος A 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Κώδικα  Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συµφερόντων 
όλων των Μετόχων, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και εφαρµόζει τις 
Αρχές του.       
 
Με τη µετάταξη της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά, η εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης τίθεται σε εθελοντική βάση.  
 
Μέρος Β  
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι ∆ιατάξεις του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, πλην της νέας διάταξης Β.3.1, όπως αναφέρεται κατωτέρω στην παράγραφο περί 
αµοιβής ∆ιοικητικών Συµβούλων.   
 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
 
Καθήκοντα και Αρµοδιότητες ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
Η Εταιρεία διευθύνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 10 άτοµα, από τα 
οποία οι 6 ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι είναι µη Εκτελεστικοί και από αυτούς οι 2 είναι Ανεξάρτητοι.  
 
Τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατέχει ο κ. Νίκος Κ. 
Σιακόλας. Υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των θέσεων του Εκτελεστικού Προέδρου και του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου, θέση που κατέχει ο κ. Μάριος Λουκαΐδης.  Η ενασχόληση του 
Εκτελεστικού Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, αφορά τη στρατηγική και πολιτική της Εταιρείας και 
την εισαγωγή θεµάτων για λήψη απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ η ενασχόληση του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου είναι η διεύθυνση της Εταιρείας όσον αφορά κυρίως την καθηµερινή 
εργασία και δραστηριότητά της επιχείρησης.        
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αφού λάβει έγκαιρη, ολοκληρωµένη και έγκυρη  
πληροφόρηση,  συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε συνεδρίες για µελέτη και λήψη 
αποφάσεων, οι οποίες καταγράφονται πιστά σε Πρακτικά.  Κατά τη διάρκεια  του 2009 έγιναν 6 
συνεδρίες.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει καθορίσει θέµατα για τα  οποία  αποφάσεις µπορούν να 
λαµβάνονται µόνο από αυτό.  Μερικά θέµατα µπορούν να παραπέµπονται σε ειδικές επιτροπές 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
από τη συλλογική ευθύνη τους. Καµιά κατηγορία µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 
διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη της έναντι κάποιας άλλης.  
 
Ο Γραµµατέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, ολοκληρωµένη και έγκυρη 
πληροφόρηση σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα µέλη του είναι κατάλληλα ενηµερωµένα 
για τα θέµατα που εγείρονται στις συνεδρίες.  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 
 
Καθήκοντα και Αρµοδιότητες ∆ιοικητικών Συµβούλων (συνέχεια) 
 
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν να συµβουλεύονται τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, το 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, το Γραµµατέα,  καθώς επίσης και τους Εξωτερικούς και Εσωτερικούς 
Ελεγκτές της Εταιρείας.  Ο κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τυγχάνει κατάλληλης ενηµέρωσης την 
πρώτη φορά που διορίζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, καθώς και κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ασκούν 
ανεξάρτητα και αµερόληπτα την κρίση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και 
λαµβάνουν, όποτε κρίνουν αναγκαίο, ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές µε έξοδα της 
Εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την ηµεροµηνία αυτής της Έκθεσης, απαρτίζεται από τους 
Συµβούλους που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω.  Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2009, εκτός από τους κ. Κυριάκο Χριστοφή και Γιαννάκη Ξ. 
Νέµιτσα που αποχώρησαν στις 21 Ιουλίου και 5 Οκτωβρίου 2009 αντίστοιχα, και τους κ. Μάριο 
Σαββίδη και Στέλιο Μανδρίδη, που αποχώρησαν στις 17 Νοεµβρίου 2009.   
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση αποχωρεί µε 
δικαίωµα επανεκλογής το 1/3 των αρχαιότερων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς επίσης 
και όσοι διορίστηκαν µετά την προηγούµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Κατά την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση οι κ. Μάριος Λουκαΐδης , ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, 
∆ηµήτρης Π. Ιωάννου και Κώστας Ζ. Σεβέρης αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και 
προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Όπως απαιτείται από τον Κώδικα, παρατίθενται πιο κάτω σύντοµα βιογραφικά στοιχεία για όσους 
Συµβούλους αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Μάριος Λουκαΐδης – Απόφοιτος του University College B.Sc. Mathematics and Physics και 
M.Sc. Computation από το Oxford University.  ∆ιετέλεσε καθηγητής Μαθηµατικών και 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε κολέγιο.  Για 10 χρόνια εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στον 
Τοµέα Πληροφορικής.  Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή της CTC Argosy, το 
2000 προήχθη στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της CTC και από το Σεπτέµβριο του 2003, 
ανέλαβε καθήκοντα ∆ιευθύνοντα Συµβούλου του Συγκροτήµατος CTC. Από τις 24 Ιουνίου 2009 
διορίστηκε  Πρόεδρος της CTC – ARI Airports Ltd. 
 
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου – Εγκεκριµένος Λογιστής ACA.  Εργάστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο.  Το 
1986 άρχισε να εργάζεται στην Cyprus Trading Corporation Plc, στην οποία διετέλεσε 
Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής.  Από το 2000 κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της 
N.K.Shacolas (Holdings) Limited.  Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της HOB House of Beauty 
Limited και της Amaracos Holdings (CTC+PG) Limited, καθώς και σύµβουλος σε άλλες δηµόσιες 
και ιδιωτικές εταιρείες.       
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 
 
Καθήκοντα και Αρµοδιότητες ∆ιοικητικών Συµβούλων (συνέχεια) 
 
∆ηµήτρης Π. Ιωάννου - Σπούδασε Οικονοµικά και Marketing στο Λονδίνο.  ∆ιετέλεσε µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, Πρόεδρος του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αµµοχώστου (ΕΒΕ), Αντιπρόεδρος του Κυπριακού 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ), Πρόεδρος του Institute of Directors 
(Cyprus Branch) και Πρόεδρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου.  Είναι Πρόεδρος της 
CISCO και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων άλλων εταιρειών.  
 
Κώστας Ζ. Σεβέρης - Σπούδασε Οικονοµικά στο πανεπιστήµιο του Cambridge.  Είναι 
∆ιοικητικός Σύµβουλος της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, της Ermes Department 
Stores Plc  και άλλων δηµόσιων και ιδιωτικών εταιρειών και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ΟΕΒ. Είναι επίσης ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αδελφοί Σεβέρη Λίµιτεδ και ∆. Σεβέρης και 
Υιοί Λίµιτεδ και Επίτιµος Πρόξενος της Φινλανδίας στην Κύπρο από το 1989. 
 
Ανεξαρτησία ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
Η σύνθεση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η ταξινόµηση των Συµβούλων σε κατηγορίες  
παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω:   
 
Πίνακας 1: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
 
 
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι 
 
Νίκος  Κ. Σιακόλας 
Μάριος Λουκαΐδης  
Χρυσούλα Ν. Σιακόλα 
Μάριος Ν. Σιακόλας 
 
Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι  
Μάριος Σαββίδης            (παραιτήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2009) 
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου 
∆ηµήτρης Π. Ιωάννου                                                        
Ανδρέας Λουρουτζιάτης                                        - Ανεξάρτητος  
Στέλιος Μανδρίδης           (παραιτήθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2009)    
Γιαννάκης Ξ. Νέµιτσας     (παραιτήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2009)     
Μάριος Παναγίδης  
Κώστας Ζ. Σεβέρης                                 
Μενέλαος Σιακόλας                                               - Ανεξάρτητος 
Κυριάκος Χριστοφή          (παραιτήθηκε στις 21 Ιουλίου 2009)        
 

 

 
Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας που περιέχονται 
στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 
 
Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, υιοθετώντας τις Αρχές του Κώδικα, προχώρησε στη 
σύσταση των πιο κάτω Επιτροπών και στην έγκριση των Κανονισµών Λειτουργίας τους,  οι  
οποίοι  συνάδουν µε τον Κώδικα και είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται και επιθυµεί 
περαιτέρω πληροφόρηση επί του θέµατος, στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας. Οι 
Επιτροπές αυτές καλύπτουν και όλες τις θυγατρικές εταιρείες της Cyprus Trading Corporation Plc, 
εκτός από τις δηµόσιες εισηγµένες εταιρείες Ermes Department Stores Plc και Woolworth 
(Cyprus) Properties Plc, που έχουν δικές τους επιτροπές ως ακολούθως: Επιτροπή ∆ιορισµών, 
Επιτροπή Αµοιβών και Επιτροπή Ελέγχου. 
 
α. Επιτροπή ∆ιορισµών 
Κύριος σκοπός της Επιτροπής ∆ιορισµών είναι η τήρηση µιας καθορισµένης και διαφανούς 
διαδικασίας όσον αφορά εισηγήσεις για το διορισµό νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιορισµών, η πλειοψηφία των οποίων είναι µη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι, 
είναι τα ακόλουθα: 
 
Νίκος  Κ. Σιακόλας,  Πρόεδρος  - Εκτελεστικός Σύµβουλος 
Κώστας Ζ. Σεβέρης  - µη Εκτελεστικός  
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου                   - µη Εκτελεστικός  (από 27 Νοεµβρίου 2009) 
Κυριάκος Χριστοφή  - µη Εκτελεστικός  (µέχρι 21 Ιουλίου 2009) 
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών συνέρχεται τουλάχιστο µια φορά το χρόνο και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  Συνέρχεται επίσης τουλάχιστο µια φορά το χρόνο, παρουσιάζοντας περιληπτικά τις 
δραστηριότητές της κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος καθώς και τυχόν εισηγήσεις της. 
 
β. Επιτροπή Αµοιβών 
Η Επιτροπή Αµοιβών απαρτίζεται από τους πιο κάτω µη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς 
Συµβούλους, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητοι: 
 
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, Πρόεδρος  - µη Εκτελεστικός  (από 27 Νοεµβρίου 2009) 
Μάριος Σαββίδης, Πρόεδρος  - µη Εκτελεστικός (µέχρι 17 Νοεµβρίου 2009) 
Αντρέας Λουρουτζιάτης                    - µη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος 
Μενέλαος Σιακόλας  - µη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος  
 
Η Επιτροπή Αµοιβών συνέρχεται τουλάχιστο µια φορά το χρόνο και  ευθύνη της είναι η υποβολή  
εισηγήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί του πλαισίου και του ύψους των αµοιβών των 
Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων, καθώς και για τους όρους των σχετικών συµβολαίων 
εργοδότησης.  Η αµοιβή των µη Εκτελεστικών Συµβούλων καθορίζεται από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.  
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 
 

Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 
 

γ. Επιτροπή Ελέγχου 
Ο ρόλος και η ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου αφορούν θέµατα που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες 
των Εξωτερικών και Εσωτερικών Ελεγκτών, περιλαµβανοµένης της βεβαίωσης της ανεξαρτησίας 
τους, θέµατα λογιστικών χειρισµών, θέµατα επισκόπησης σηµαντικών συναλλαγών στις οποίες 
δυνατόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων, καθώς και τη σύνταξη της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου επιθεωρούνται επί συνεχούς βάσης 
από το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα, το οποίο αναφέρεται στην 
Επιτροπή  Ελέγχου και επισκοπεί την αποτελεσµατικότητά τους.   
 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους πιο κάτω µη Εκτελεστικούς 
∆ιοικητικούς Συµβούλους, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητοι: 
 
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, Πρόεδρος -  µη Εκτελεστικός  
Αντρέας Λουρουτζιάτης -  µη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος 
Μενέλαος Σιακόλας -  µη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος  
 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο.  Εξετάζει, µεταξύ άλλων, τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις και τα εσωτερικά χρηµατοοικονοµικά συστήµατα (company’s internal 
financial controls), τις εκθέσεις του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και την αποτελεσµατικότητα 
των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου (company’s internal controls) της Εταιρείας, καθώς και τα 
συστήµατα διαχείρισης κινδύνων (risk management systems). Εισηγείται το διορισµό ή 
τερµατισµό των υπηρεσιών των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών και παρακολουθεί τη 
σχέση τους µε την Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ ελεγκτικών και άλλων 
µη ελεγκτικών υπηρεσιών που µπορεί να παρέχουν. 
 
Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας, πέραν των ελεγκτικών υπηρεσιών που προσέφεραν κατά 
τη διάρκεια του 2009, καµιά άλλη εργασία ή υπηρεσία δεν έχουν προσφέρει πλην της παροχής 
υπηρεσιών για φορολογικά θέµατα και θέµατα Φ.Π.Α., που σχετίζονται άµεσα µε τις ελεγκτικές 
υπηρεσίες που παρέχουν. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να ζητά επαγγελµατικές συµβουλές σε θέµατα της 
αρµοδιότητάς της και, όποτε χρειαστεί, δύναται να καλεί στις συνεδρίες  της ειδικούς επί των υπό 
συζήτηση θεµάτων. 
 
Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
Οι αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν 
σύστασης  της Επιτροπής Αµοιβών.  Προς τούτο, η Επιτροπή Αµοιβών ενεργεί µέσα στο πλαίσιο 
της Πολιτικής Αµοιβών που εγκρίθηκε από Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι 
σύµφωνη µε τις πρόνοιες της παραγράφου Β.2 του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

Κανένας ∆ιοικητικός Σύµβουλος δεν εµπλέκεται στον καθορισµό της αµοιβής του.  Τα 
υφιστάµενα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι αορίστου 
χρόνου, η περίοδος προειδοποίησης δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο και οι πρόνοιες αποζηµίωσης σε 
περίπτωση πρόωρου τερµατισµού των συµβολαίων είναι µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου περί 
Τερµατισµού της Απασχόλησης.  
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 
 
Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων (συνέχεια) 
 

Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως µελών Επιτροπών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι ανάλογες µε το 
χρόνο που διαθέτουν για τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας.  Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων, 
υπό την ιδιότητά τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνονται από τους Μετόχους σε 
Γενική Συνέλευση.  Οι αµοιβές των µη Εκτελεστικών Συµβούλων δεν συνδέονται µε την 
κερδοφορία, ούτε λαµβάνουν τη µορφή συµµετοχής σε συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό σχέδιο της 
Εταιρείας.  Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες της νέας διάταξης Β3.1 των Αρχών και 
∆ιατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περί ονοµαστικής αναφοράς.  Οι αµοιβές των 
∆ιοικητικών Συµβούλων για το 2009 αναφέρονται πιο κάτω και διαχωρίζονται µεταξύ των 
Εκτελεστικών και µη Εκτελεστικών Συµβούλων. 
 
Οι αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι σε ύψος που διασφαλίζει την 
εργοδότηση ατόµων µε τις απαιτούµενες γνώσεις, ικανότητες, εµπειρίες και ακαδηµαϊκά 
προσόντα, και επηρεάζονται σηµαντικά από τα επίπεδα που ισχύουν στην αγορά εργασίας. Τυχόν 
µέρος των αµοιβών τους που συνδέεται µε την επίδοση, σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε τα κίνητρα 
επίδοσης που παραχωρούνται να συµβαδίζουν µε τα συµφέροντα των Μετόχων.  
 
∆εν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια µε τα οποία να παραχωρούνται δικαιώµατα προαίρεσης ή 
αγοράς µετοχών σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους.   
     
Οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι, που είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας, συµµετέχουν στα 
υφιστάµενα Σχέδια Ωφεληµάτων του Συγκροτήµατος (Ταµεία Προνοίας, Υγείας, 
Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης και Ασφαλιστικής κάλυψης).  Οι όροι συµµετοχής στα σχέδια 
αυτά δεν διαφέρουν από τους όρους που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό του Συγκροτήµατος.  
Το υφιστάµενο Σχέδιο Συνταξιοδότησης (Ταµείο Προνοίας) του προσωπικού είναι 
προκαθορισµένης συνεισφοράς (defined contribution scheme).  Οι συνεισφορές της Εταιρείας το 
έτος 2009 στο Ταµείο Προνοίας για τους Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους ανήλθαν στις 
€15.065 (2008: €15.065) όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 39 των Οικονοµικών Καταστάσεων 
2009. 
 
Οι συνολικές αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων που εργοδοτούνται από την Εταιρεία για το 
έτος 2009, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών εργοδότη και άλλων ωφεληµάτων, ήταν: 
 
∆ύο Σύµβουλοι µεταξύ €85.001 και €171.000, όπως ήταν και το 2008. Οι υπόλοιποι δύο δεν 
επωφελούνται οποιασδήποτε αµοιβής ως Εκτελεστικοί Σύµβουλοι. Οι δε αµοιβές τους ως µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανήλθαν στα €50.900 (2008: €51.900) και η αµοιβή τους για 
συµµετοχή στις διάφορες Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έφθασε τα €340 (2008: €170). 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (συνέχεια) 
 

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων (συνέχεια) 
 
Κατά  τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες αµοιβές σε µη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους, εκτός από 
την ετήσια αµοιβή τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ανήλθε σε €39.400 (2008: 
€50.070) και την αµοιβή τους για συµµετοχή στις διάφορες Επιτροπές του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ύψους  €3.910 (2008: €4.250).  Η συνολική αµοιβή των µη Εκτελεστικών Συµβούλων  
της Εταιρείας ανήλθε στα €43.310 (2008: €54.320). 
 

Οι αµοιβές των Συµβούλων παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 9 και 39 των Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων του Συγκροτήµατος. 
 
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη βεβαίωση ότι η Εταιρεία διατηρεί ένα επαρκές Σύστηµα 
Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή προστασία της επένδυσης των 
Μετόχων  και των  περιουσιακών  στοιχείων της Εταιρείας. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει επισκοπήσει τις διαδικασίες και τις 
µεθόδους επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που 
παρέχονται στους επενδυτές και βεβαιώνει ότι είναι αποτελεσµατικές. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι, µέσω του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου 
Εταιρειών Σιακόλα, το οποίο δρα µε ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα και αναφέρεται στην 
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, επιθεωρεί τα Συστήµατα  Ελέγχου της Εταιρείας και ότι η 
αποτελεσµατικότητά τους είναι ικανοποιητική.  Η επιθεώρηση από το Τµήµα Εσωτερικού 
Ελέγχου των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων καλύπτει, σε 
δειγµατοληπτική βάση, και τα χρηµατοοικονοµικά, λειτουργικά και λογισµικά συστήµατα, 
περιλαµβανοµένων και των εφαρµοζόµενων συστηµάτων ελέγχου και δικλείδων ασφαλείας. 
 

Στόχος του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου είναι η παροχή ανεξάρτητων και 
αντικειµενικών υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και συµβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασµένων 
να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τη λειτουργία των Εταιρειών του Συγκροτήµατος.   
 

Το Τµήµα  Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά το Συγκρότηµα να επιτύχει τους στόχους του 
εφαρµόζοντας συστηµατική και πειθαρχηµένη µεθοδολογία στην εκτίµηση και βελτίωση των 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και στην εφαρµογή 
του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης από κάθε Εταιρεία. 
  

Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπόλογο 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.  Στα πλαίσια δε της 
ανεξαρτησίας του, το προσωπικό του αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά απ’ ευθείας στην  
Επιτροπή Ελέγχου.   
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του 
οποιαδήποτε παράβαση του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, εκτός αυτών 
που είναι σε γνώση των αρµόδιων χρηµατιστηριακών αρχών.  
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∆άνεια  σε  ∆ιοικητικούς  Συµβούλους 
Τυχόν δανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων του Συγκροτήµατος από εταιρείες του Συγκροτήµατος 
και πληροφορίες αναφορικά µε ενδεχόµενο ίδιο συµφέρον ∆ιοικητικών Συµβούλων σε 
συναλλαγές ή ζητήµατα που επηρεάζουν την Εταιρεία, παρουσιάζονται στη Σηµείωση 39 των 
Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
 
∆ικαιώµατα ψήφου και ελέγχου 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδόσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν 
οποιοδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου.  Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα.    
 
Λειτουργούσα Επιχείρηση  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη 
λειτουργία της ως λειτουργούσα επιχείρηση (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 
 
Συµµόρφωση µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε τους κ. Γιώργο Μιτσίδη και ∆ηµήτρη ∆ηµητρίου ως 
Λειτουργούς Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, οι οποίοι παρακολουθούν, 
σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ελέγχου, την εφαρµογή του Κώδικα. 
 
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι θεωρούν ως σηµαντικό µέρος των ευθυνών τους την έγκαιρη, σαφή και 
έγκυρη πληροφόρηση των Μετόχων και την υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, που αφορούν την εποικοδοµητική αξιοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και την 
ισότιµη µεταχείριση των Μετόχων.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τους κ. Μάριο 
Λουκαΐδη και ∆ηµήτρη ∆ηµητρίου ως  υπεύθυνους  για θέµατα Επικοινωνίας µε τους Μετόχους 
της  Εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Αντρέα Λουρουτζιάτη, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό 
∆ιοικητικό Σύµβουλο, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιµος 
να ακούει τις ανησυχίες των Μετόχων των οποίων τυχόν προβλήµατα δεν έχουν επιλυθεί µέσω 
των κανονικών καναλιών επικοινωνίας της Εταιρείας.  
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Η Πολιτική Αµοιβών ∆ιοικητικών Συµβούλων έχει καθορισθεί και εγκριθεί από Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, είναι δε αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας.  
 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
Νίκος  Κ. Σιακόλας  
Εκτελεστικός Πρόεδρος  
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγµένες Ενοποιηµένες 
και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η “Εταιρεία”) και 
των θυγατρικών της (το “Συγκρότηµα”) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος 2009 περιλαµβάνουν τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας και των συγκροτηµάτων των εταιρειών Ermes Department Stores Plc 
και Woolworth (Cyprus) Properties Plc, καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα των θυγατρικών 
εταιρειών της Εταιρείας Argosy Trading Company Limited, Cassandra Trading Limited, CTC 
Automotive Limited, H.O.B. House of Beauty Limited, Amaracos Holding (CTC+PG) Limited και 
Artview Co. Limited.  Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν επίσης τις συνδεδεµένες εταιρείες CTC-
ARI (F&B) Limited και MTN Cyprus Limited, και τη συγγενική εταιρεία Hermes Airports 
Limited. 
 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2009 συνέχισαν να περιλαµβάνουν 
την εισαγωγή, διανοµή και εµπορία µεγάλου αριθµού καταναλωτικών αγαθών, αυτοκινήτων και 
βαρέων µηχανηµάτων, ειδών υγιεινής και κεραµικών, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, το λιανικό εµπόριο µέσω πολυκαταστηµάτων και άλλων 
εξειδικευµένων καταστηµάτων και την ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 
 
Το Συγκρότηµα, µέσω της συµµετοχής του στη συγγενική εταιρεία Hermes Airports Limited και 
στη συνδεδεµένη εταιρεία CTC-ARI Airports Limited, έχει αναλάβει, µαζί µε άλλους εταίρους, 
την ανέγερση και λειτουργία των νέων αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου καθώς επίσης και την 
αποκλειστική διαχείριση των εµπορικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόµια µέχρι το 2031. 
 
Η Cyprus Airports  (F&B) Limited, στην οποία το Συγκρότηµα συµµετέχει έµµεσα µέσω  της 
συµµετοχής του στην CTC-ARI (F&B) Limited, έχει αναλάβει τη διαχείριση των χώρων µαζικής 
εστίασης (food and beverage) στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου µέχρι το 2031. 
 
Argosy Trading Company Limited 
Μεγαλύτερος διανοµέας επώνυµων καταναλωτικών αγαθών στην κυπριακή αγορά εξυπηρετώντας 
όλο το φάσµα του λιανεµπορίου, όπως υπεραγορές, παντοπωλεία και περίπτερα. 
 
Cassandra Trading Limited 
Εισαγωγείς και διανοµείς των καπνικών προϊόντων της Philip Morris. 
 
CTC Automotive Limited 
Εµπορεύεται οχήµατα όλων των ειδών, επιβατηγά, φορτηγά, λεωφορεία και βαρέα µηχανήµατα, 
µε εκθεσιακούς χώρους σε όλες τις πόλεις. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Ermes Department Stores Plc 
Το 2009, ήταν η πρώτη χρονιά όπου το Συγκρότηµα Ermes δραστηριοποιήθηκε υπό την νέα του 
δοµή, µετά την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν από τον Όµιλο Σιακόλα, για τη 
συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων της ίδιας φύσης κάτω από την ίδια οµπρέλα. Έτσι από 
την 1 Ιανουαρίου 2009, όλες οι δραστηριότητες λιανικού εµπορίου έχουν συγκεντρωθεί κάτω από 
την Ermes, τον µεγαλύτερο και πλέον πολυδιάστατο οργανισµό λιανικού εµπορίου της Κύπρου.  
Οι δραστηριότητες της Ermes αναλύονται ως ακολούθως: 
 
• Μέσω της Ermes Department Stores Plc διαχειρίζεται 10 πολυκαταστήµατα Debenhams µε 

τµήµατα µόδας, καλλυντικών, οικιακού εξοπλισµού και τροφίµων, 2 καταστήµατα 
καλλυντικών Glow, 7 καταστήµατα Next, 5 Peacocks, 2 Oviesse, 1 Cortefiel και 35 
καταστήµατα ZAKO, µε γνωστές αποκλειστικές αντιπροσωπείες.  

• Μέσω της Fashiolink S.A. (κατέχει το 100% των µετοχών) δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, 
µε παρουσία σε 6 πόλεις, µε καταστήµατα Next, Oviesse και Peacocks. 

• Μέσω της Artopolis Ltd (κατέχει το 100% των µετοχών) δραστηριοποιείται στο χώρο των 
καφετεριών και ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.  

• Μέσω της κοινοπραξίας που έχει συστήσει µε την Sodexho Defence Services Ltd 
διαχειρίζεται 9 καταστήµατα ειδών τροφίµων στις Βρετανικές Βάσεις. 

• Μέσω της Superhome Center (D.I.Y) Ltd (κατέχει το 51%) δραστηριοποιείται µε τα γνωστά 
µεγάλα καταστήµατα Do It Yourself µε παρουσία 2 στη Λευκωσία, 1 στη Λεµεσό και 1 στην 
Πάφο. 

• Μέσω της Scandia Company Ltd, της οποίας εξαγόρασε το 100% των µετοχών έναντι 
τιµήµατος €4 εκ., δραστηριοποιείται, από την 1 Ιανουαρίου 2009, στο χώρο των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών µέσω της οµώνυµης αλυσίδας καταστηµάτων σε όλες τις πόλεις. 

• Μέσω της Domex Trading Co Ltd, της οποίας εξαγόρασε  το 100% των µετοχών έναντι 
τιµήµατος €1,5 εκ., εξυπηρετεί από την 1 Ιανουαρίου 2009, την οικοδοµική βιοµηχανία, µε 
εκθεσιακούς χώρους σε όλες πόλεις µε είδη υγιεινής, κεραµικά, επαγγελµατικά εργαλεία Hilti, 
τέντες, µπλάιντς και είδη φωτισµού Philips. 

• Συµµετέχει στην CTC – ARI Airports Ltd, από την 1 Ιανουαρίου 2009, µε την εξαγορά του 
50% των µετοχών της έναντι τιµήµατος €41 εκ., η οποία έχει την αποκλειστική διαχείριση των 
εµπορικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου µέχρι το 2031. 

• Συµµετέχει µε 10% στην Cyprus Airports (F&B), την εταιρεία που διαχειρίζεται τους χώρους 
µαζικής εστίασης στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου µέχρι το 2031. Έχει αποφασιστεί 
όπως η συµµετοχή της Ermes στην Εταιρεία αυξηθεί στο 25%, µε ισχύ από 1/1/2010. Το 
τίµηµα της αύξησης της συµµετοχής θα αποφασιστεί, αφού διενεργηθεί εκτίµηση της 
Εταιρείας από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο. 

 
Woolworth (Cyprus) Properties Plc 
Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc ασχολείται στον τοµέα της ιδιοκτησίας, ανάπτυξης και 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.  Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc είναι η ιθύνουσα εταιρεία 
της ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc, στην ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται το 
Shacolas Emporium Park, στο οποίο λειτουργεί το “The Mall of Cyprus” και το IKEA.  Η εξ 
ολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας Woolworth Commercial Centre Limited είναι η ιδιοκτήτρια 
του “The Mall of Engomi”. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Woolworth (Cyprus) Properties Plc (συνέχεια) 
Στις 20 Νοεµβρίου 2009, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε Συµπληρωµατικό 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο της ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc που αφορά το Ενηµερωτικό 
∆ελτίο ηµεροµηνίας 31 Μαρτίου 2009.  Αναµένεται ότι η εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου θα γίνει εντός του 2010.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η εισαγωγή των τίτλων θα γίνει στη Νεοαναπτυσσόµενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) 
και όχι στην εναλλακτική αγορά όπως είχε αρχικά αποφασιστεί. 
 
Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc κατέχει άµεσα και έµµεσα το 46,78% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc, που είναι ιδιοκτήτρια έκτασης γης 
περίπου 3.500.000 τ.µ. στην Πόλη Χρυσοχούς, στην Πάφο, όπου θα δηµιουργηθεί µεγάλο 
αναπτυξιακό έργο µε δύο γήπεδα γκολφ, οικόπεδα, επαύλεις, διαµερίσµατα, ξενοδοχείο πέντε 
αστέρων, golf club και άλλα καταλύµατα. 
 
Στις 29 Μαρτίου 2010 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας Cyprus Limni 
Resorts & Golfcourses Plc στη Νεοαναπτυσσόµενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
 
Hermes Airports Limited 
Η Εταιρεία συµµετέχει στην κοινοπραξία Hermes Airports Limited, που έχει αναλάβει την 
ανέγερση, ανάπτυξη και λειτουργία των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου µέχρι το 2031, µε τη 
µέθοδο Β.Ο.Τ., µε ποσοστό 11,34%.  Στις 7 Νοεµβρίου 2009, τελέστηκαν τα εγκαίνια του νέου 
διεθνούς αερολιµένα Λάρνακας και η επίσηµη έναρξη λειτουργίας του έγινε µε επιτυχία στις 10 
Νοεµβρίου 2009. 
 
CTC-ARI Airports Limited 
Η CTC-ARI Airports Limited έχει αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση των εµπορικών 
δραστηριοτήτων στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου µέχρι το 2031.  Μέτοχοι της εταιρείας 
CTC-ARI Airports Limited είναι η Ermes Department Stores Plc µε 50% και η Aer Rianta 
International µε το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Cyprus Airports (F&B) Limited 
Η Cyprus Airports (F&B) Limited έχει αναλάβει τη διαχείριση των χώρων µαζικής εστίασης (food 
and beverage) στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου µέχρι το 2031.  Μέτοχοι της εταιρείας είναι 
η CTC-ARI (F&B) Limited µε 50% (+2 µετοχές) και η SSP Louis Airport Restaurants Limited µε 
50% (-2 µετοχές ) του µετοχικού κεφαλαίου.  Μέτοχοι της CTC-ARI (F&B) Limited είναι η 
Cyprus Trading Corporation Plc µε 20%, η Ermes Department Stores Plc µε 20%, η N.K.Shacolas 
(Holdings) Limited µε 10% (σύνολο 50%) και η Aer Rianta International µε το υπόλοιπο 50% του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
 
H.O.B. House of Beauty Limited 
Η H.O.B. House of Beauty Limited, στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 50% του µετοχικού 
κεφαλαίου, µε το υπόλοιπο 50% να κατέχεται από την MPM Limited, είναι ο µεγαλύτερος 
εισαγωγέας καλλυντικών και αρωµάτων πολυτελείας στην Κύπρο.  Κατέχει ηγετική θέση τόσο 
στην ντόπια αγορά όσο και στην αγορά travel retail. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Amaracos Holding (CTC+PG) Limited 
Η Amaracos Holding (CTC+PG) Limited είναι ο ένας εκ των δύο µετόχων στην MTN Cyprus 
Limited µε ποσοστό 49% του µετοχικού κεφαλαίου και µε δικαίωµα να αποκτήσει επιπρόσθετο 
1% µόλις ολοκληρωθούν σχετικές διαδικασίες.  Το υπόλοιπο 51% του µετοχικού κεφαλαίου της 
MTN Cyprus Limited κατέχεται από την MTN Νοτίου Αφρικής. 
 
Μέτοχοι της Amaracos Holding (CTC+PG) Limited είναι η Cyprus Trading Corporation Plc µε 
51% του µετοχικού κεφαλαίου και η Grey Squirrel Services Limited µε 49% (µέτοχος της οποίας 
είναι ο κ. Πάνος Γερµανός). 
 
MTN Cyprus Limited 
Η ΜΤΝ είναι ένας από τους δύο παρόχους κινητής τηλεφωνίας, µε το δίκτυο καταστηµάτων 
Γερµανός και MTN, και µε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και άλλες συναφείς 
υπηρεσίες. 
 
Artview Co. Limited 
Η εταιρεία είναι κυρίως ο εισαγωγέας και διανοµέας των καλλυντικών και αρωµάτων πολυτελείας 
Dior. 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος 2009 ανήλθε σε 
€468.872.216 και €- αντίστοιχα, σε σύγκριση µε €482.579.139 και €205.064.342 που ήταν το 
2008. 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος 2009 ήταν τα ακόλουθα: 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Κέρδη πριν από τη φορολογία 13.937.780 46.010.298 
Φορολογία (2.334.415)  (9.302.381) 
   
Κέρδη έτους 11.603.365 36.707.917 
   
Αποδοτέα σε:   
  Μετόχους της Εταιρείας 8.145.555 26.628.551 
  Συµφέρον µειοψηφίας   3.457.810 10.079.366 
Κέρδη έτους 11.603.365 36.707.917 
   

Κέρδη ανά µετοχή   
Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή των €0,85 
(σεντ) 

 
           8,85 

 
         28,92 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 
 
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος 2009 ήταν τα ακόλουθα: 
 2009 2008 
 € € 
  
Κέρδη πριν από τη φορολογία 9.932.163 1.379.832
  
Φορολογία    (345.235) (1.328.292)
Κέρδη έτους   9.586.928        51.540
  
Κέρδη ανά µετοχή  
Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή των  €0,85  
 (σεντ) 

 
          10,42  

 
           0,06

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η καθαρή εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν €1,71 (2008: 
€1,60) ανά µετοχή των €0,85 (2008: €0,85). 
 
 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Παρά τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση, την καταβολή µερίσµατος από συσσωρευµένα κέρδη της Εταιρείας, 
ύψους €2.797.452, που ισοδυναµεί µε 3,0 σεντ του Ευρώ ανά µετοχή ή 3,53% επί της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 
 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, οι κυριότεροι 
κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν είναι: 
 

- Η εξάρτηση σε µεγάλο βαθµό από αντιπροσωπείες 
- Οι αλλαγές στο λιανικό εµπόριο 
- Η διακύµανση των τιµών ακινήτων 
- Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, όπως αναφέρονται στη Σηµείωση 5 των ενοποιηµένων 

και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
- Άλλοι µη χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, όπως αναφέρονται στη Σηµείωση 6 των 

ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆εδοµένου του µεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων και επενδύσεων του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας, οι κίνδυνοι περιορίζονται σηµαντικά. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει αναπόφευκτα και την Κύπρο, και κατ’επέκταση 
τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Συγκροτήµατος.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχουν εκτιµήσει την κατάσταση, όπως αυτή 
διαµορφώνεται ένεκα της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, και καταβάλλουν συνεχείς 
προσπάθειες να συγκρατήσουν, αφενός, τις δαπάνες του Συγκροτήµατος και, αφετέρου, µε 
εντατικές προωθητικές ενέργειες, να διατηρήσουν και αυξήσουν τις πωλήσεις και να κρατήσουν 
σε χαµηλά επίπεδα τα αποθέµατα και τους χρεώστες, για να επιτύχουν ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα στο τέλος του χρόνου και, αν η οικονοµία δείξει βελτίωση, να επιτύχουν καλύτερα 
αποτελέσµατα.  Λόγω της δραστηριοποίησής του σε πολλούς τοµείς, το Συγκρότηµα παραµένει 
εύρωστο και βρίσκεται σε υγιή οικονοµική κατάσταση. 
 
Το Συγκρότηµα παρακολουθεί τις εξελίξεις και προγραµµατίζει πολύ επωφελή έργα για τον τόπο, 
για αναβάθµιση του τουρισµού µας που είναι ένα σηµαντικός τοµέας της κυπριακής οικονοµίας, 
άλλα αναπτυξιακά έργα όπως γήπεδα γκολφ µε ξενοδοχείο, άλλα εµπορικά έργα που θα 
συµβάλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής του Κύπριου πολίτη, όπως σε συνεργασία µε επενδυτές 
από το εξωτερικό δηµιουργία ενός Airport Hotel και ενός Ψυχαγωγικού, Πολιτιστικού, 
Τουριστικού Εµπορικού Κέντρου στο νέο Αερολιµένα Λάρνακας, που η δηµιουργία τους θα 
προσθέσει νέες θέσεις εργασίας, αυξηµένα εισοδήµατα στους εργαζοµένους, αυξηµένα 
εισοδήµατα στο Κράτος, αυξηµένα εισοδήµατα από τον τουρισµό, και θα συµβάλουν στην 
ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονοµίας.  Όλα αυτά θα αναπτύξουν περαιτέρω την οικονοµική 
ευρωστία του Συγκροτήµατος. 
 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 
 
 
Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

Το Ειδικό Ψήφισµα για απόκτηση ιδίων µετοχών επανεγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση, την 22 Ιουνίου 2009.  Ως αποτέλεσµα οι ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά 
την ηµεροµηνία της παρούσας Έκθεσης ανέρχονται σε 1.220.265 ή ποσοστό 1,31% συνολικού 
κόστους κτήσης ύψους €1.546.485. 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας, την ίδια µέρα που θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, µε 
σκοπό την έγκριση του πιο κάτω θέµατος, για το οποίο θα κατατεθεί σχετικό ψήφισµα: 
 
Αγορά ιδίων µετοχών 
Θα ζητηθεί η εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως προβαίνει σε αγορές ιδίων 
µετοχών για τη δωδεκάµηνη περίοδο από τις 25 Ιουνίου 2010, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 
Εταιρειών (Τροποποιητικού αριθµού 2) Νόµου του 2000.  Λόγω της µετοχικής δοµής της 
Εταιρείας, το δικαίωµα αυτό θα ασκείται µόνο κατόπι έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 



 
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

17

 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Το Συγκρότηµα λειτουργεί εκθεσιακούς χώρους, καταστήµατα και σηµεία διανοµής σε όλες τις 
πόλεις.  Επίσης λειτουργεί το Παγκύπριο Κέντρο ∆ιανοµής καταναλωτικών ειδών, που βρίσκεται 
στη Βιοµηχανική Περιοχή Πέρα Χωρίου Νήσου, ως επίσης και Κέντρο ∆ιανοµής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών στην Αλάµπρα.  Πλήρης κατάλογος µε διευθύνσεις καταστηµάτων και 
υπηρεσιών συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο προϊόντων που συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση. 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η αυστηρή εφαρµογή των νόµων της Πολιτείας και  
ευαισθησία της σε θέµατα περιβάλλοντος.  Σε σχέση µε αυτά, ήταν ανάµεσα στις πρώτες εταιρείες 
στην Κύπρο που δραστηριοποιήθηκε στους πιο κάτω τοµείς: 
 
α) ∆ιαχείριση ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας 

Υπό την καθοδήγηση εξειδικευµένων Συµβούλων από το ∆εκέµβριο του 2003, η Εταιρεία 
άρχισε την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας, Υγείας 
και Περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν προωθηθεί οι πιο κάτω ενέργειες και παράλληλα 
πραγµατοποιούνται σε τακτικά διαστήµατα συναντήσεις και σεµινάρια σε όλα τα τµήµατα 
της Εταιρείας: 

 
- Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπών Ασφάλειας 
- ∆ιαχείριση Επικινδυνότητας 
- Υιοθέτηση Κανόνων και ∆ιαδικασιών Ασφαλούς Λειτουργίας 
- Σχεδιασµός Έκτακτης Ανάγκης 
- Αναφορά και Έρευνα Ανάγκης 
- Εκπαίδευση 
- Αναφορά και Έρευνα Συµβάντων 
- Ανάλυση Συµβάντων 
- Εφαρµογή Μέσων Ατοµικής Προστασίας 
- Ασφάλεια Εξοπλισµού και Εγκαταστάσεων 
- Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι 
- Ασφάλεια Συνεργατών και Υπεργολάβων 
- Εφαρµογή Κανονισµών Οδικής Ασφάλειας 
- ∆ιαχείριση της Υγείας 
- Εφαρµογή Κανονισµών Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας 

 
β) ∆ιαχείριση υλικών και αποβλήτων υλικών συσκευασίας, σύµφωνα µε την οδηγία 94/62 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η Εταιρεία είναι από τις πρώτες εταιρείες υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ που συνέβαλε στη 
δηµιουργία ενός συλλογικού συστήµατος, µε βάση το οποίο ένας κεντρικός φορέας 
αναλαµβάνει την αποκοµιδή, ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.  Ο φορέας αυτός 
είναι η Green Dot (Cyprus) Public Co. Limited, που ιδρύθηκε αρχές του 2004.  Έκτοτε, η 
Εταιρεία είναι µέτοχος και µέλος λαµβάνοντας µέρος στο συλλογικό σύστηµα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (συνέχεια) 
 
γ) ∆ιαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών και µπαταριών 

H Εταιρεία, στο πλαίσιο συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες του νόµου “Ο περί Στερεών και 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµος Αριθµός 125 του 2002”, µαζί µε άλλες εταιρείες 
προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης µε την επωνυµία WEEE 
Electrocyclosis Cyprus Limited (πρώην Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Ειδών (Ε∆ΑΗΗΕ) Λίµιτεδ).  Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Limited 
αδειοδοτήθηκε και άρχισε την περισυλλογή εντός του 2009. 

 
Επίσης, η Εταιρεία  είναι από τους ιδρυτές της εταιρείας Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕ∆, 
ενός συλλογικού συστήµατος διαχείρισης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
(µπαταριών).  Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία Κ∆Π 125/2009, την οδηγία της ΕΕ 2006/66/ΕΚ 
και µε την αδειοδότησή της στις 30 Μαρτίου 2009, η Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕ∆ έθεσε 
σε λειτουργία το σύστηµα τον Ιούνιο 2009. 

 
δ) ∆ιαχείριση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

Η Εταιρεία υπέγραψε την 1 Ιουλίου 2005 σύµβαση µε εξουσιοδοτηµένη εταιρεία για 
συλλογή οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και για συλλογή και διαχείριση 
µεταλλικών αποβλήτων, σύµφωνα µε τον “Περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου 
Ζωής τους Νόµος 157 του 2003”. 

 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου κατά την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. 
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύµβουλοι που αποχωρούν είναι οι κ Μάριος 
Λουκαίδης, ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, ∆ηµήτρης Π. Ιωάννου και Κώστας Ζ. Σεβέρης, είναι όµως 
επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Οι κ. Κυριάκος Χριστοφή και Γιαννάκης Ξ. Νέµιτσας, παραιτήθηκαν από Σύµβουλοι της 
Εταιρείας στις 21 Ιουλίου και 5 Οκτωβρίου 2009 αντίστοιχα, και οι κ. Μάριος Σαββίδης και 
Στέλιος Μανδρίδης  παραιτήθηκαν από Σύµβουλοι της Εταιρείας στις 17 Νοεµβρίου 2009.  ∆εν 
υπήρχαν άλλες σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση ή στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η συµµετοχή των ∆ιοικητικών Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 και κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης αναφέρεται στη Σηµείωση 37. 
 
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται στη Σηµείωση 39. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Οι µέτοχοι που κατέχουν πέρα του 5% του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στη Σηµείωση 
38 των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
Τα γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης παρατίθενται στη Σηµείωση 42 
των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να επαναδιορίζει τους ελεγκτές και να 
εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. 
 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
 
Νίκος  Κ. Σιακόλας  
Εκτελεστικός Πρόεδρος  
 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΤΗΣ 

 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 
 

Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η 
«Εταιρεία») και των θυγατρικών της (το «Συγκρότηµα») και τις ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 22 µέχρι 113, που αποτελούνται από τις καταστάσεις 
οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και τις 
καταστάσεις συνολικών εσόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και των ταµειακών ροών του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 

Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που να 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και 
τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος˙ 
επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών˙ και υπολογισµό λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 

Ευθύνη των Ελεγκτών 
 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για 
το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 
 
Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των 
λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.   
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Ευθύνη των Ελεγκτών (συνέχεια) 
 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 
 

Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  
 

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 11 µέχρι 19 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
αναφέρουµε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις 
παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό 
τµήµα της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως 
σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα 
άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.   
 
 
 
KPMG Limited 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
    
Κύκλος εργασιών  468.872.216 482.579.139 
Κόστος πωλήσεων  (344.899.280) (365.701.404) 
Μεικτά κέρδη  123.972.936 116.877.735 
    
Άλλα εισοδήµατα από εργασίες 8 16.300.344 16.753.679 
Έξοδα διανοµής  (69.375.724) (72.242.891) 
Έξοδα διαχείρισης     (19.868.416)   (20.152.029) 
Κέρδη από εργασίες πριν από τις αποσβέσεις   51.029.140 41.236.494 
    
Αποσβέσεις έτους      (9.630.501)    (9.718.307) 
Κέρδη από εργασίες  9    41.398.639    31.518.187 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης 11 1.631.196 3.130.509 
Έξοδα χρηµατοδότησης 11   (26.954.978)   (28.587.125) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης    (25.323.782)   (25.456.616) 
    
(Ζηµίες)/κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες 12 (587.203) 36.530.421 
Μερίδιο (ζηµίων)/κερδών από συνδεδεµένες εταιρείες 22     (1.549.874)      3.418.306 
Κέρδη πριν από τη φορολογία   13.937.780 46.010.298 
    
Φορολογία 14     (2.334.415)    (9.302.381) 
Κέρδη έτους      11.603.365   36.707.917 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς 
  πώληση 

 
24 

 
(16.335) 

 
(922.966) 

Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
  και εξοπλισµού 

 
16 

 
- 

 
7.315.891 

Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από 
  πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 

 
 

 
2.562.902 

 
- 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση 33           21.725  (1.293.450) 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους µετά την φορολογία       2.568.292   5.099.475 
    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους     14.171.657 41.807.392 
    
Κέρδη αποδοτέα σε:    
  Μετόχους της Εταιρείας  8.145.555 26.628.551 
  Συµφέρον µειοψηφίας       3.457.810   10.079.366 
Κέρδη έτους     11.603.365   36.707.917 
    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδοτέα σε:    
  Μετόχους της Εταιρείας  10.509.002 30.493.624 
  Συµφέρον µειοψηφίας       3.662.655 11.313.768 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους     14.171.657 41.807.392 
    
Κέρδη ανά µετοχή    
Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή των 
  €0,85  (σεντ)  

 
15 

 
              8,85 

 
           28,92 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Ενεργητικό    
    

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 16 298.613.038 293.867.072 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 17 44.946.417 37.771.314 
Επενδυτικά ακίνητα 18 170.336.557 161.347.801 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 22 37.447.436 45.386.786 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 24 675.207 1.025.990 
Επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των  
  αποτελεσµάτων 

 
25 

 
107.224.134 

 
107.224.134 

∆άνεια εισπρακτέα 26   31.294.354   23.645.937 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  690.537.143 670.269.034 
    
Αποθέµατα 27 57.981.340 57.562.298 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 28 48.554.597 48.219.026 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών    27.680.585   16.974.656 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   134.216.522 122.755.980 
    
Σύνολο ενεργητικού  824.753.665 793.025.014 
    
Ίδια κεφάλαια    
    
Μετοχικό κεφάλαιο 29 79.261.147 79.261.147 
Υπέρ το άρτιο  4.255.873 4.255.873 
Αποθεµατικό ιδίων µετοχών 30 (2.148.610) (2.008.579) 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 31 16.415.249 14.051.802 
Αποθεµατικό προσόδου  59.435.398 51.468.897 
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ          401.035        401.035 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους  157.620.092 147.430.175 
    
Συµφέρον µειοψηφίας     67.714.852   67.212.022 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  225.334.944 214.642.197 
    
Υποχρεώσεις    
    

∆ανεισµός 32 376.015.150 362.051.629 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 33 10.758.192 10.713.736 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 34     2.563.123     2.046.107 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων  389.336.465 374.811.472 
    
∆ανεισµός 32 113.114.958 106.029.280 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 34 92.238.778 92.760.716 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 35     4.728.520     4.781.349 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων   210.082.256 203.571.345 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  599.418.721 578.382.817 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  824.753.665 793.025.014 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2010. 
 
__________________ _________________ ___________________ 
Νίκος Κ. Σιακόλας Mάριος Λουκαΐδης Γιώργος Χατζηνεοφύτου 
Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 Αποδοτέα σε µετόχους της Εταιρείας    
      ∆ιαφορά από Συµφέρον Σύνολο ιδίων 
      µετατροπή  µειοψηφίας κεφαλαίων 
 Μετοχικό Υπέρ Αποθεµατικό Αποθεµατικά Αποθεµατικό µετοχικού   
 κεφάλαιο το άρτιο ιδίων µετοχών δίκαιης αξίας προσόδου κεφαλαίου σε Ευρώ   
 € € € € € € € € 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009         
Την 1 Ιανουαρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (2.008.579)  14.051.802 51.468.897   401.035 67.212.022 214.642.197 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους         
Κέρδη έτους                 -               -                 -                   -   8.145.555              -   3.457.810   11.603.365 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους         
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
  (Σηµ. 24) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(13.807) 

 
- 

 
- 

 
(2.528) 

 
(16.335) 

Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από πώληση  
  επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.368.821 

 
- 

 
- 

 
194.081 

 
2.562.902 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (Σηµ. 33)                  -               -                -         8.433                  -              -       13.292          21.725 
Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα έτους                  -               -                -  2.363.447                  -              -     204.845     2.568.292 
         
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους                  -               -                -  2.363.447   8.145.555              - 3.662.655   14.171.657 
         
Συναλλαγές µε µετόχους τους Εταιρείας που παρουσιάζονται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

 
 

       

Συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους της Εταιρείας         
Ίδιες µετοχές που αποκτήθηκαν (Σηµ. 30) - - (40.391) - - - - (40.391) 
Ίδιες µετοχές που αποκτήθηκαν από θυγατρικές εταιρείες - - (99.640) - - - (41.794) (141.434) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες - - - - - - (3.025.586) (3.025.586) 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής  
  µερίσµατος 

 
                 - 

 
               - 

 
                - 

 
                 - 

 
    (179.054) 

 
             - 

 
      (92.445) 

 
      (271.499) 

Συνολικές συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους της Εταιρείας                  -                -    (140.031)                  -     (179.054)              -  (3.159.825)    (3.478.910) 
         
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (2.148.610) 16.415.249 59.435.398  401.035 67.714.852 225.334.944 

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
 Αποδοτέα σε µετόχους της Εταιρείας    
      ∆ιαφορά από Συµφέρον Σύνολο ιδίων 
      µετατροπή  µειοψηφίας κεφαλαίων 
 Μετοχικό Υπέρ Αποθεµατικό Αποθεµατικά Αποθεµατικό µετοχικού   
 κεφάλαιο το άρτιο ιδίων µετοχών δίκαιης αξίας προσόδου κεφαλαίου σε Ευρώ   
 € € € € € € € € 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008         
Την 1 Ιανουαρίου 2008 79.662.182 4.255.873 (1.360.331)  10.186.729 31.722.462               -  51.351.928 175.818.843 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους         
Κέρδη έτους                  -               -                  -                  -  26.628.551              -  10.079.366   36.707.917 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους         
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
  (Σηµ. 24) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(724.603) 

 
- 

 
- 

 
(198.363) 

 
(922.966) 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (Σηµ. 33) - - - (1.046.331) - - (247.119) (1.293.450) 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
  και εξοπλισµού (Σηµ. 16) 

 
                - 

 
               - 

 
                 - 

 
  5.636.007 

 
                  - 

 
              - 

 
   1.679.884 

 
    7.315.891 

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα έτους                 -                -                 -   3.865.073                  -              -   1.234.402    5.099.475 
         
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους                 -                -                 -   3.865.073 26.628.551              - 11.313.768  41.807.392 
         
Συναλλαγές µε µετόχους της Εταιρείας που παρουσιάζονται  
  απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

        

Συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους της Εταιρείας         
Ίδιες µετοχές που αποκτήθηκαν (Σηµ. 30) - - (22.881) - - - - (22.881) 
Ίδιες µετοχές που αποκτήθηκαν από θυγατρικές εταιρείες - - (625.367) - -  (196.529) (821.896) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν - - - - (5.478.938) - - (5.478.938) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν από θυγατρικές εταιρείες - - - - - - (3.230.488) (3.230.488) 
Φόρος εισοδήµατος και έκτακτη εισφορά για την άµυνα η οποία 
  δεν παρακρατήθηκε στην πηγή στην πληρωµή µερίσµατος 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1.337.127) 

 
- 

 
(398.553) 

 
(1.735.680) 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επί της λογιζόµενης διανοµής  
  µερίσµατος 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(66.051) 

 
- 

 
(19.685) 

 
(85.736) 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ (Σηµ. 29)    (401.035)                -                 -                  -                 -   401.035                   -                    - 
Συνολικές συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους της Εταιρείας    (401.035)                -     (648.248)                  - (6.882.116)   401.035 (3.845.255) (11.375.619) 
Αλλαγές στη συµµετοχή σε θυγατρικές εταιρείες         
Συµφέρον µειοψηφίας από αγορά  θυγατρικής εταιρείας (Σηµ. 20) - - - - - - 6.410.636 6.410.636 
Συµφέρον µειοψηφίας από πώληση θυγατρικής εταιρείας (Σηµ. 21)                 -                -                -                  -                 -              -    1.980.945     1.980.945 
Συνολικές αλλαγές στη συµµετοχή σε θυγατρικές εταιρείες                 -                -                -                  -                 -              -    8.391.581     8.391.581 
         

Συνολικές συναλλαγές µε µετόχους της Εταιρείας    (401.035)                -    (648.248)                  - (6.882.116)  401.035   4.546.326    (2.984.038) 
         
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 79.261.147 4.255.873 (2.008.579) 14.051.802 51.468.897   401.035  67.212.022 214.642.197 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από εργασίες    
Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  36 47.987.434 38.568.527 
Μείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  380.116 15.594.974 
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέµατα  3.611.963 (6.651.936) 
(Μείωση)/αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    (8.027.334)     1.346.262 
Μετρητά από εργασίες  43.952.179 48.857.827 
    
Τόκοι που πληρώθηκαν  (25.245.506) (25.742.430) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (2.321.063)    (6.436.616) 
Καθαρά µετρητά από εργασίες   16.385.610   16.678.781 
    
Ροή µετρητών για  επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 16 (12.918.598) (24.432.158) 
Πληρωµές για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 17 (171.966) (282.932) 
Πληρωµές για αγορά επενδυτικών ακινήτων  18 (8.988.756) (6.011.721) 
Πληρωµές για αγορά µετοχών σε συνδεδεµένες εταιρείες 22 - (23.608.198) 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 24 (23.270) (4.998.325) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  264.199 335.183 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 24 2.333.417 6.576.000 
Καθαρά µετρητά για απόκτηση επένδυσης σε κοινοπραξία 20 (3.290.402) - 
Καθαρά µετρητά από πώληση θυγατρικής εταιρείας – Infotel Limited 21 - 10.632.925 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν  5.481.828 773.102 
Τόκοι που εισπράχθηκαν      1.112.137    1.722.908 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (16.201.411) (39.293.216) 
    
Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Χορήγηση νέων δανείων 32 25.905.202 43.934.279 
Αποπληρωµή δανείων 32 (14.921.392) (5.071.266) 
Χορήγηση τραπεζικών και άλλων διευκολύνσεων  5.781.721 6.579.373 
Χορήγηση δανείων σε συγγενικές εταιρείες 26 (2.764.891) (23.645.937) 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν  (3.025.586) (8.709.426) 
Αγορά ιδίων µετοχών 30 (40.391) (22.881) 
Αγορά ιδίων µετοχών από θυγατρική εταιρεία  (141.434) (821.896) 
Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας  -    6.410.636 
Πληρωµή έκτακτης εισφοράς για την άµυνα επί της λογιζόµενης 
διανοµής  
  µερίσµατος 

 
 

 
    (271.499) 

 
                  - 

Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   10.521.730  18.652.882 
    
Αύξηση/(µείωση) µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  10.705.929 (3.961.553) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   16.974.656  20.936.209 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους   27.680.585  16.974.656 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
    
Κύκλος εργασιών  - 205.064.342 
Κόστος πωλήσεων                    - (182.408.635) 
Μεικτά κέρδη  - 22.655.707 
    
Άλλα εισοδήµατα από εργασίες 8 7.611.877 9.206.499 
Έξοδα διανοµής  - (16.307.052) 
Έξοδα διαχείρισης     (2.664.157)    (6.300.239) 
Κέρδη από εργασίες πριν από τις αποσβέσεις   4.947.720 9.254.915 
    
Αποσβέσεις έτους       (130.348)    (1.730.506) 
Κέρδη από εργασίες  9    4.817.372     7.524.409 
    
Έσοδα χρηµατοδότησης 11 2.962.109 1.077.880 
Έξοδα χρηµατοδότησης 11   (7.309.474)   (10.387.254) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης    (4.347.365)     (9.309.374) 
    
Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες 12    9.462.156      3.164.797 
Κέρδη πριν από τη φορολογία   9.932.163 1.379.832 
    
Φορολογία 14      (345.235)     (1.328.292) 
    
Κέρδη έτους     9.586.928           51.540 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς 
   πώληση 

 
24 

 
(5.326) 

 
(59.014) 

Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από 
  πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 

  
1.708.601 

 
- 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση  33          1.697            12.743 
Λοιπά συνολικά έξοδα έτους µετά την φορολογία    1.704.972          (46.271) 
    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους   11.291.900             5.269 
    
Κέρδη ανά µετοχή    
Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή των 
  €0,85 (σεντ) 

 
15 

 
           10,42 

 
               0,06

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 16 1.295.654 26.558.817 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 17 93.178 258.261 
Επενδυτικά ακίνητα 18 33.544.397 11.960.695 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 19 178.326.035 196.891.086 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 22 1.709 22.212 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 24 172.506        163.105 
∆άνεια εισπρακτέα 26    3.214.410                    - 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  216.647.889 235.854.176 
    
Αποθέµατα 27 - 26.611.013 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 28 37.264.135 45.332.043 
∆άνεια εισπρακτέα 26 6.604.886 2.127.717 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών      5.769.939        641.025 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     49.638.960   74.711.798 
    
Σύνολο ενεργητικού  266.286.849 310.565.974 
    
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 29 79.261.147 79.261.147 
Υπέρ το άρτιο  4.255.873 4.255.873 
Αποθεµατικό ιδίων µετοχών 30 (1.546.485) (1.506.094) 
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 31 5.588.267 3.883.295 
Αποθεµατικό προσόδου  23.256.044   13.669.116 
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 29        401.035        401.035 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   111.215.881   99.964.372 
    

Υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 32 105.070.538 107.975.936 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 33     2.855.296     2.940.780 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων  107.925.834 110.916.716 
    
∆ανεισµός 32 11.509.179 50.595.037 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 34 33.281.312 46.876.113 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 35     2.354.643     2.213.736 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων     47.145.134   99.684.886 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  155.070.968 210.601.602 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  266.286.849 310.565.974 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2010. 
 
 
 
 
__________________ ____________________ _____________________  
Νίκος Κ. Σιακόλας Mάριος Λουκαΐδης  Γιώργος Χατζηνεοφύτου 
Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 



 
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

29 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

      ∆ιαφορά από  
      µετατροπή   
      µετοχικού  
 Μετοχικό Υπέρ Αποθεµατικό Αποθεµατικά Αποθεµατικό κεφαλαίου σε Σύνολο ιδίων 
 κεφάλαιο το άρτιο ιδίων µετοχών δίκαιης αξίας προσόδου Ευρώ κεφαλαίων 
 € € € € € € € 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009        
Την 1 Ιανουαρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (1.506.094) 3.883.295 13.669.116   401.035  99.964.372 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους        
Κέρδη έτους                 -              -               -              -   9.586.928             -    9.586.928 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους        
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων        
  προς πώληση (Σηµ. 24) - - - (5.326) - - (5.326) 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (Σηµ.33) - - - 1.697 - - 1.697 
Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων από 
  πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 

 
                - 

 
             - 

 
               - 

 
1.708.601 

 
               - 

 
             - 

 
    1.708.601 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                 -              -                - 1.704.972                -              -     1.704.972 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους                 -              -                - 1.704.972   9.586.928              -   11.291.900 
        

Συναλλαγές µε µετόχους της Εταιρείας που  
  παρουσιάζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους της  
  Εταιρείας 

       

Ίδιες µετοχές που αποκτήθηκαν (Σηµ.30)                  -              -     (40.391)               -                -             -         (40.391) 
Συνολικές συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους 
  της Εταιρείας 

 
                - 

 
             - 

 
    (40.391) 

 
              - 

 
               - 

 
            - 

 
        (40.391) 

        

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 79.261.147 4.255.873 (1.546.485) 5.588.267 23.256.044   401.035 111.215.881 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
      ∆ιαφορά από  
      µετατροπή   
      µετοχικού  
 Μετοχικό Υπέρ Αποθεµατικό Αποθεµατικά Αποθεµατικό κεφαλαίου σε Σύνολο ιδίων 
 κεφάλαιο το άρτιο ιδίων µετοχών δίκαιης αξίας προσόδου Ευρώ κεφαλαίων 
 € € € € € € € 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008        
Την 1 Ιανουαρίου 2008 79.662.182 4.255.873 (1.483.213) 3.929.566 19.096.514               - 105.460.922 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους        
Κέρδη έτους                 -              -               -              -       51.540               -          51.540 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους        
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων        
  προς πώληση (Σηµ. 24) - - - (59.014) - - (59.014) 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (Σηµ.33)                 -              -               -      12.743                -               -          12.743 
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους                 -              -               -    (46.271)                -               -        (46.271) 
        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους                 -              -               -    (46.271)       51.540               -           5.269 
        

Συναλλαγές µε µετόχους της Εταιρείας που  
  παρουσιάζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

       

Συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους της  
  Εταιρείας 

       

Ίδιες µετοχές που αποκτήθηκαν (Σηµ.30)  - - (22.881) - - - (22.881) 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ 
  (Σηµ. 29) 

 
(401.035) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
401.035 

 
- 

Μερίσµατα που πληρώθηκαν                  -              -               -               -  (5.478.938)              -    (5.478.938) 
Συνολικές συνεισφορές από και διανοµές σε µετόχους 
  της Εταιρείας 

 
   (401.035) 

  
            - 

 
    (22.881) 

 
              - 

 
 (5.478.938) 

 
   401.035 

 
  (5.501.819) 

        

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 79.261.147 4.255.873 (1.506.094) 3.883.295 13.669.116    401.035    99.964.372 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 



 
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

31
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών για εργασίες    
Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  36 311.119 967.920 
(Αύξηση)/µείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (26.753.419) 5.100.951 
Αύξηση στα αποθέµατα  (785.591) (7.396.494)
Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   20.565.273   9.145.697 
Μετρητά (για)/από εργασίες  (6.662.618) 7.818.074 
    

Τόκοι που πληρώθηκαν  (7.171.183) (9.121.400)
Φορολογία που πληρώθηκε      (104.741)     (376.717)
Καθαρά µετρητά για εργασίες  (13.938.542)  (1.680.043)
    

Ροή µετρητών για  επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και  εξοπλισµού 16 (7.685) (1.759.383)
Πληρωµές για αγορά επενδυτικών ακινήτων 18 (5.472) (152.798)
Πληρωµές για αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού 17 - (98.366)
Πληρωµές για αγορά µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες 19 - (6.715.519)
Πληρωµές για αγορά µετοχών σε συνδεδεµένη εταιρεία 22 - (1.709)
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 24 (18.144) (4.998.325)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και  
  εξοπλισµού 

  
18.562 

 
100.798 

Εισπράξεις από πώληση µετοχών σε θυγατρικές εταιρείες  5.493.455 6.613.078 
Εισπράξεις από πώληση µετοχών σε συνδεδεµένες εταιρείες  16.394.600 - 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς  πώληση 24 1.165.000 6.576.000 
Καθαρά µετρητά από µεταφορά καθαρών στοιχείων ενεργητικού 
  σε θυγατρικές εταιρείες 

 
13 

 
(127.652) 

 
1.000.153 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  2.733.324 944.612 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν      4.521.582    7.225.596 
Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες    30.167.570    8.734.137 
    

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Χορήγηση νέων δανείων 32 2.920.000 6.233.942 
Αποπληρωµή δανείων 32 (12.234.479) (11.951.388)
Χορήγηση τραπεζικών και άλλων διευκολύνσεων  675.417 3.116.410 
Χορήγηση νέων δανείων σε θυγατρικές εταιρείες 26 (3.081.760) (2.127.717)
Αποπληρωµή δανείων σε θυγατρικές εταιρείες 26 661.099 - 
Αγορά ιδίων µετοχών 30 (40.391) (22.881)
Μερίσµατα που πληρώθηκαν                    -   (5.478.938)
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (11.100.114) (10.230.572)
    

Αύξηση/(µείωση) µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  5.128.914 (3.176.478)
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους        641.025    3.817.503 
    

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους     5.769.939       641.025 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 32 µέχρι 113 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Γενικά 
 Η Cyprus Trading Corporation Plc (η ‘Εταιρεία’) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική 

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, µε την επωνυµία Cyprian Seaways Bonded Warehouses 
Limited.  Το 1989 µετατράπηκε σε ∆ηµόσια σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 
Νόµου, αφού προηγουµένως εξαγόρασε την Cyprus Trading Corporation Limited, που 
ιδρύθηκε το 1927, και πήρε το όνοµά της. 
 
Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας είναι στο Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός ∆ρόµος 
Λευκωσίας-Λεµεσού, Αθαλάσσα, Λευκωσία. 

 
Κύριες δραστηριότητες 
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος κατά το έτος 2009 συνέχισαν να περιλαµβάνουν 
την εισαγωγή, διανοµή και εµπορία µεγάλου αριθµού καταναλωτικών αγαθών, αυτοκινήτων 
και βαρέων µηχανηµάτων, ειδών υγιεινής και κεραµικών, την παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, το λιανικό εµπόριο µέσω πολυκαταστηµάτων 
και άλλων εξειδικευµένων καταστηµάτων και την ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας. 
 

Το Συγκρότηµα, µέσω της συµµετοχής του στη συγγενική εταιρεία Hermes Airports Limited 
και στην κοινοπραξίας CTC-ARI Airports Limited, έχει αναλάβει, µαζί µε άλλους εταίρους, 
την ανέγερση και λειτουργία των νέων αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου καθώς επίσης και 
την αποκλειστική διαχείριση των εµπορικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόµια µέχρι το 2031. 
 
Η Cyprus Airports (F&B) Limited, στην οποία το Συγκρότηµα συµµετέχει έµµεσα µέσω της 
συµµετοχής του στην CTC-ARI (F&B) Limited, έχει αναλάβει τη διαχείριση των χώρων 
µαζικής εστίασης (food and beverage) στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου µέχρι το 2031. 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 

(α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, 
της Κύπρου και τον Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµο. 

 

(β) Βάση επιµέτρησης 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκε µε την επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία των 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, των επενδυτικών ακινήτων, των επενδύσεων 
διαθέσιµων προς πώληση και των επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. 



 
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

33
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(γ) Βάση παρουσίασης και νόµισµα λειτουργίας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 αποτελούνται 
από τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, και τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της που µαζί αναφέρονται ως 
το ‘Συγκρότηµα’. 
 
Οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (‘€’) 
το οποίο από την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και στην περίπτωση της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος είναι το κυρίως 
χρησιµοποιηµένο νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών 
πράξεων και δραστηριοτήτων τους. 

 
(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς 
Κατά τη χρήση 2009 το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες 
του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009.  
Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 
Συγκροτήµατος µε εξαίρεση των πιο κάτω: 

 
(α) ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 1 ‘Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων’ 

(αναθεωρηµένο).  Ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου προτύπου, το 
Συγκρότηµα παρουσιάζει στην κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια όλες τις 
αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές µε τους µετόχους, ενώ όλες οι αλλαγές 
στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές µε µη-µετόχους της Εταιρείας 
παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  Η παρουσίαση των 
συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρµοστεί προς συµµόρφωση µε το 
αναθεωρηµένο πρότυπο.  Η αλλαγή επηρέασε µόνο την παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 
(β) ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα – γνωστοποιήσεις’ (Τροποποίηση).  Ως 

αποτέλεσµα της υιοθέτησης αυτής της τροποποίησης, η Εταιρεία παρέχει πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τις επιµετρήσεις της δίκαιης αξίας την 
χρηµατοοικονοµικών της µέσων και τον κίνδυνο ρευστότητας. 

 

(γ) ∆ΠΧΑ 8 ‘Λειτουργικοί τοµείς’.  Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 
‘Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα’, και την απαίτηση για προσδιορισµό κυρίων 
και δευτερευόντων τοµέων.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 8, η πληροφόρηση 
κατά τοµέα του Συγκροτήµατος προς τρίτα µέρη θα είναι βασισµένη στην εσωτερική 
πληροφόρηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο λαµβάνει αποφάσεις ως προς 
τη διάθεση πόρων και αξιολογεί την απόδοση των αναφερόµενων τοµέων.  Το 
Συγκρότηµα έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 8 όπως παρουσιάζεται στη σηµείωση 7 των 
οικονοµικών καταστάσεων.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (συνέχεια) 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 

 

 Εφαρµόζεται για ετήσιες 
 περιόδους που αρχίζουν 
Πρότυπο/∆ιερµηνεία την ή µετά την 
  

(i)  Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 ∆ΠΧΑ 1 “Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων    
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς” (Αναθεωρηµένο) 1 Ιουλίου 2009 

 ∆ΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων” (Αναθεωρηµένο) 1 Ιουλίου 2009 
 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 27 “Ενοποιηµένες  
και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις” (Τροποποιηµένο) 1 Ιουλίου 2009 

 Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων  
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) 17  
“∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων  
στους ιδιοκτήτες” 1 Ιουλίου 2009 

 Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 “∆ιαθέσιµα αντισταθµισµένα  
στοιχεία” 1 Ιουλίου 2009 

 Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ  
5 “Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που  
κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες  
δραστηριότητες” 1 Ιουλίου 2009 

 Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 – “Κατηγοριοποίηση  
εκδόσεων δικαιωµάτων” 1 Φεβρουαρίου 2010 

 
(ii)  ∆εν υιοθετήθηκαν ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ – 2009 1 Ιουλίου 2009 /  
 1 Ιανουαρίου 2010 
 Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 “Συναλλαγές οµίλου σε  
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και  
διακανονίζονται τοις µετρητοίς” 1 Ιανουαρίου 2010 

 Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 “Πρόσθετες εξαιρέσεις  
για υιοθετώντες πρώτης εφαρµογής” 1 Ιανουαρίου 2010 

 Ε∆∆ΠΧΑ19 “Εξόφληση χρηµατοοικονοµικής  
υποχρέωσης µε συµµετοχικούς τίτλους” 1 Ιουλίου 2010 

 Τροποποιήσεις στο Ε∆∆ΠΧΑ 14 “Προπληρωµές  
µιας ελάχιστης κεφαλαιακής υποχρέωσης” 1 Ιανουαρίου 2011 

 ∆ΛΠ24 “Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών”  
(Αναθεωρηµένο) 1 Ιανουαρίου 2011 

 ∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά µέσα” 1 Ιανουαρίου 2013 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

(δ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής  
  Αναφοράς (συνέχεια) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. 

 
(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης και τη 
χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των 
λογιστικών πολιτικών και τα υπό αναφορά ποσά ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων 
και εξόδων.  Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία 
και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις 
περιστάσεις και τα αποτελέσµατα των οποίων διαµορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται 
η κρίση σχετικά µε τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι 
άµεσα εµφανείς από άλλες πηγές.  Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.  
Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 
εκτίµηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο 
της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την 
τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους. 
 
Οι τοµείς που απαιτούν µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου 
οι παραδοχές και οι υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες και 
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στη Σηµείωση 4.  

 
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 
Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται πιο κάτω έχουν εφαρµοστεί από την Εταιρεία και το 
Συγκρότηµα µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

(α) Βάση ενοποίησης  
 (i) Θυγατρικές εταιρείες 

 Θυγατρικές εταιρείες είναι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από την Εταιρεία.  Έλεγχος 
υφίσταται όταν η Εταιρεία είναι σε θέση άµεσα ή έµµεσα, να ρυθµίζει τις οικονοµικές 
και λειτουργικές αποφάσεις της θυγατρικής εταιρείας έτσι ώστε να αποκοµίσει 
όφελος από αυτές ή όταν ελέγχει το διορισµό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της θυγατρικής εταιρείας.  Στο προσδιορισµό του 
ελέγχου λαµβάνονται υπόψη δυνητικά δικαιώµατα ψήφου τα οποία µπορούν να 
εξασκηθούν ή να µετατραπούν. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 

 
(α) Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 (i) Θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια) 

Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται 
στο Συγκρότηµα µέχρι την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται εκτός 
Συγκροτήµατος. 

 
 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αναφέρονται στην κατάσταση οικονοµικής 

θέσης της Εταιρείας σε τιµή κτήσης.  Σε περίπτωση που η αξία µιας επένδυσης 
κρίνεται ότι έχει µόνιµα µειωθεί, το έλλειµµα µεταφέρεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων.  Κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήµατος 
παρουσιάζεται στη Σηµείωση 19. 

 
(ii) Συνδεδεµένες εταιρείες 

Συνδεδεµένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί σηµαντική 
επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, πάνω στην οικονοµική και λειτουργική τους πολιτική.  
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν το µερίδιο 
αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών των συνδεδεµένων εταιρειών που αναλογεί στο 
Συγκρότηµα µε τη µέθοδο του καθαρού συµφέροντος, από την ηµεροµηνία που η 
σηµαντική επιρροή άρχισε να ασκείται και µέχρι την ηµεροµηνία που η σηµαντική 
επιρροή παύει να ασκείται.  Όταν το µερίδιο ζηµιών που αναλογούν στο Συγκρότηµα 
υπερβεί την καθαρή δίκαιη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της συνδεδεµένης εταιρείας, η 
λογιστική αξία µειώνεται στο µηδέν και δεν αναγνωρίζονται οποιεσδήποτε άλλες 
ζηµιές εκτός αν το Συγκρότηµα έχει νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ή έκανε 
πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας. 

 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
αναφέρονται σε τιµή κτήσης.  Σε περίπτωση που η αξία µιας επένδυσης κρίνεται ότι 
έχει µόνιµα µειωθεί το έλλειµµα µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  
Κατάσταση των συνδεδεµένων εταιρειών του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται στη 
Σηµείωση 22. 

 
(iii) Κοινοπραξίες 

Οι κοινοπραξίες είναι συµβατικοί διακανονισµοί µε τους οποίους το Συγκρότηµα µαζί 
µε τρίτα µέρη αναλαµβάνουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από 
κοινού έλεγχο.  Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες λογίζονται µε την µέθοδο της 
αναλογικής ενοποίησης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 
 

(α) Βάση ενοποίησης (συνέχεια)  
(iv) Συναλλαγές που απαλείφονται στην ενοποίηση 

Υπόλοιπα εταιρειών του Συγκροτήµατος και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα 
κέρδη και ζηµίες ή έσοδα και έξοδα προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών 
του Συγκροτήµατος απαλείφονται κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων.  Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν από 
συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες απαλείφονται µε βάση το ποσοστό του 
Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό της συνδεδεµένης εταιρείας.  Μη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµίες απαλείφονται µε τον ίδιο τρόπο, αλλά µόνο στο βαθµό 
που δεν υπάρχει ένδειξη για αποµείωση. 

 
(β) Ξένα νοµίσµατα  

(i) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση τους συναλλαγµατικούς 

συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  Χρηµατοοικονοµικά  
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε 
Ευρώ µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία της 
κατάστασης οικονοµική θέσης. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα 
πιο πάνω, συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  Μη 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία παρουσιάζονται σε 
ιστορικές τιµές και είναι σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται µε βάση τους 
συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.   

 
Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία 
παρουσιάζονται σε δίκαιες αξίες και είναι σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ 
µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία που 
προσδιορίστηκαν οι δίκαιες αξίες. 

 
(ii) Οικονοµικά αποτελέσµατα δραστηριοτήτων του εξωτερικού 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που κατέχονται από δραστηριότητες του 
εξωτερικού µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές 
που ισχύουν την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  Έσοδα και έξοδα 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τους 
συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα πιο πάνω καταχωρούνται σε 
συγκεκριµένο αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
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(γ) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
(i) Ιδιόκτητα στοιχεία 

Η γη και τα κτήρια του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρουσιάζονται σε τιµή 
κτήσης ή εκτίµησης, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση.  Η αγοραία 
αξία για την υφιστάµενη χρήση των εκτιµηµένων στοιχείων ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού καθορίζεται µε βάση έκθεση από ανεξάρτητους 
εγκεκριµένους εκτιµητές σε τακτά χρονικά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 
πέντε έτη. Τα υπόλοιπα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. 
 
Πλεονάσµατα ή ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  
Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα 
πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο στοιχείο, 
διαγράφεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
Τα έξοδα για επιδιορθώσεις και συντήρηση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  Τα έξοδα για 
σηµαντικές βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη που θα προκύψουν από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. 

 
Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού η διαφορά του 
τιµήµατος πώλησης και της καθαρής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων του έτους. Εάν η διάθεση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε 
εκτιµηµένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο 
αποθεµατικό επανεκτίµησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στο 
αποθεµατικό  προσόδου. 
 

(ii) Μισθωµένα στοιχεία 
Μισθώσεις µε τις οποίες το Συγκρότηµα ή η Εταιρεία αναλαµβάνει ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των εν λόγω 
στοιχείων, παρουσιάζονται ως κεφαλαιουχικές µισθώσεις. Αυτές οι µισθώσεις 
παρουσιάζονται στο χαµηλότερο της δίκαιης αξίας και της σηµερινής αξίας των 
ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης στην αρχή της συµφωνίας, µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και αποµείωση. 
 
Μισθώσεις µε τις οποίες οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία 
παραµένουν µε τον εκµισθωτή παρουσιάζονται ως λειτουργικές µισθώσεις.   
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 
 

(γ) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
(iii) Αποσβέσεις 

Γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις από το Συγκρότηµα και την Εταιρεία για να 
διαγραφεί το κόστος ή η εκτιµηµένη αξία, µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική 
αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, µε ισόποσες ετήσιες 
επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους ως 
εξής: 

 % 
Κτήρια 1 - 4 
Βελτιώσεις σε κτήρια υπό ενοικίαση 4 
Οχήµατα  15 - 20 
Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 10 - 20 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 - 33 1/3 

 
∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη και στη γη και κτήρια υπό ανάπτυξη. 

 
(δ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

(i) Αέρας καταστηµάτων 
 Ο αέρας καταστηµάτων αντιπροσωπεύει ποσά που καταβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες ή 

στους προηγούµενους θέσµιους ενοικιαστές καταστηµάτων και διαγράφεται µε τη 
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σε περίοδο 20 ετών, η οποία θεωρείται ως η 
αναµενόµενη περίοδος οφέλους.  Σε περίπτωση διάθεσης των πιο πάνω 
καταστηµάτων, η διαφορά του τιµήµατος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας 
χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων του έτους.  Στο τέλος 
κάθε οικονοµικής περιόδου, γίνεται εκτίµηση της αξίας του αέρα καταστηµάτων και 
οποιαδήποτε µείωση σε σχέση µε την καθαρή λογιστική αξία χρεώνεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
(ii) Εµπορική εύνοια 
 Η εµπορική εύνοια που προκύπτει από την απόκτηση θυγατρικών και συνδεδεµένων 

εταιρειών αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και του µεριδίου του 
Συγκροτήµατος στη δίκαιη αξία του καθαρού ενεργητικού που αποκτάται και 
παρουσιάζεται σε τιµή κόστους, µείον συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 
 
Η εµπορική εύνοια κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών µε βάση 
τον τοµέα δραστηριότητας και δεν αποσβένεται αλλά εξετάζεται σε ετήσια βάση για 
να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αποµείωσης. 
 
Όσον αφορά τις συνδεδεµένες εταιρείες η λογιστική αξία της εµπορικής εύνοιας 
περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 
 

(δ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια) 
(ii) Εµπορική εύνοια (συνέχεια) 

Σε περίπτωση που, κατά την απόκτηση θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών, το 
µερίδιο του Συγκροτήµατος στην καθαρή δίκαιη αξία των  αναγνωρίσιµων στοιχείων 
ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων των θυγατρικών και 
συνδεδεµένων εταιρειών, υπερβαίνει την τιµή κτήσης, τότε γίνεται επαναξιολόγηση 
του τρόπου υπολογισµού των αναγνωρίσιµων στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων και της τιµής κτήσης, και οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος απόκτησης.  

 
(iii) Λογισµικά 
 ∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά που ανήκουν στο 

Συγκρότηµα ή την Εταιρεία και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά 
οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος 
αναγνωρίζονται ως άΰλα στοιχεία ενεργητικού.  Μετέπειτα τα λογισµικά 
παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και µείον 
οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία.  ∆απάνες που βελτιώνουν ή 
επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν από τις αρχικές 
προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. 

 
 ∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν.  Τα λογισµικά 
προγράµµατα αποσβένονται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της ωφέλιµης 
ζωής τους, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.  Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά 
προγράµµατα είναι διαθέσιµα για χρήση. 

 
(iv) ∆ικαιώµατα µίσθωσης γης 

Τα δικαιώµατα µίσθωσης γης αναφέρονται σε τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες 
διαγραφές. 
 
Οι διαγραφές λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της ισόποσης ετήσιας επιβάρυνσης για 
να διαγραφεί το κόστος στο διάστηµα της υπολειπόµενης περιόδου µίσθωσης από 
την ηµεροµηνία απόκτησης του δικαιώµατος. 

 
(ε) Επενδυτικά ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα, κατέχονται µε στόχο τη µακροπρόθεσµη απόδοση ενοικίου ή την 
αύξηση της αξίας τους και δε χρησιµοποιούνται από το Συγκρότηµα ή την Εταιρεία.  Τα 
επενδυτικά ακίνητα λογίζονται ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό και παρουσιάζονται σε 
δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη ετησίως από 
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές και τη διεύθυνση του Συγκροτήµατος.  Αλλαγές 
στη δίκαιη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 
 
 (στ) Επενδύσεις  

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία αναγνωρίζουν τις επενδύσεις σε τίτλους και άλλες αξίες 
ως ακολούθως:  

 
(i) Στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες:  επενδύσεις προς εµπορία και 
επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την 
αρχική αναγνώριση.  Μια επένδυση ταξινοµείται στην υποκατηγορία προς εµπορία 
αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε βραχυπρόθεσµη βάση.  
Επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την 
αρχική αναγνώριση είναι εκείνες 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 αυτές τις 
επενδύσεις παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη του 
Συγκροτήµατος.  Τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως 
κυκλοφορούν ενεργητικό αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα 
σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.  
Επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την 
αρχική αναγνώριση και για τις οποίες δεν υπάρχει η πρόθεση να πωληθούν µέσα σε 
δώδεκα µήνες από την αρχική αναγνώριση και για τις οποίες δεν υπάρχει η 
πρόθεση να πωληθούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης, περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.  

 
(ii) Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση 

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση είναι επενδύσεις οι οποίες είτε 
ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε οποιαδήποτε άλλη 
κατηγορία.  Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός εάν η 
διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις µέσα σε δώδεκα µήνες από την 
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 
(iii) Στοιχεία που κατέχονται µέχρι τη λήξη τους 

Στις επενδύσεις αυτές κατατάσσονται οι επενδύσεις µε σταθερή λήξη για τις οποίες 
το Συγκρότηµα ή η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να κρατήσει 
µέχρι τη λήξη τους.  Αυτές οι επενδύσεις λογίζονται βάσει του χρεολυτικού 
κόστους χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πραγµατικής απόδοσης µείον 
οποιεσδήποτε προβλέψεις για αποµείωση της αξίας. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 
 

 (στ) Επενδύσεις (συνέχεια) 
(iii) Στοιχεία που κατέχονται µέχρι τη λήξη τους (συνέχεια) 

Σε περίπτωση που το Συγκρότηµα ή η Εταιρεία αποτύχει να κρατήσει αυτές τις 
επενδύσεις  µέχρι τη λήξη τους για λόγους άλλους από αυτούς που προβλέπονται 
από το ∆ΛΠ 39 θα πρέπει να ταξινοµηθεί ξανά ολόκληρη η κατηγορία στην 
κατηγορία ‘Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση’ κατά το τρέχον οικονοµικό 
έτος και τα επόµενα δύο  έτη και να παρουσιαστούν στη δίκαιη αξία τους. 

 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν κατείχαν τέτοιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια 
του έτους. 

 
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 ή η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει τις επενδύσεις.  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 ή η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα 
και οφέλη ιδιοκτησίας.  Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. 

 
  Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία 

των επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
  Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία 

των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  Όταν 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι 
συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων. 

 
  Για εισηγµένες αξίες, η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιµή πλειοδότησης που δηµοσιεύεται 

από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
  Για τις µη εισηγµένες αξίες, η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα 

στοιχείο ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί, ή µια υποχρέωση να αποπληρωθεί στα 
πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής.   
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 (ζ)  Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία µείον 
πρόβλεψη για επισφαλή χρέη, που υπολογίζεται µε βάση την εξέταση όλων των 
εκκρεµούντων ποσών στο τέλος του έτους.  Πόσα που δεν µπορούν να εισπραχθούν 
διαγράφονται όταν εντοπίζονται. 

 
Η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής 
αξίας, και της ανακτήσιµης αξίας που ισούται µε τη σηµερινή αξία της αναµενόµενης 
ταµειακής ροής. 
 
Ποσά εισπρακτέα πέραν του ενός έτους παρουσιάζονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 
(η) Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αναφέρονται στη χαµηλότερη της τιµής κτήσης και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης των αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο 
υπολογισµού του µέσου σταθµικού κόστους και περιλαµβάνει το κόστος αγοράς καθώς 
επίσης όλα τα έξοδα που γίνονται για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η πώληση.  Η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη 
πορεία των εργασιών, µείον το υπολογισµένο κόστος συµπλήρωσης και των εξόδων 
πωλήσεων.  Για ηµιτελή και έτοιµα προϊόντα που κατασκευάζονται από το Συγκρότηµα, 
το κόστος αντιπροσωπεύει το κόστος παραγωγής, το οποίο συµπεριλαµβάνει όλες τις 
άµεσες δαπάνες και την κατάλληλη αναλογία των σχετικών έµµεσων δαπανών.  Γίνεται 
πρόβλεψη από το Συγκρότηµα και την Εταιρεία για ελαττωµατικά και άχρηστα 
αποθέµατα, ή αποθέµατα µε αργή κίνηση, όπου αυτό ισχύει. 

 
(θ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών, για σκοπούς ετοιµασίας της κατάστασης των 

ταµειακών ροών, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες και 
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις µε λήξη που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την 
ηµεροµηνία απόκτησης τους. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 
 

 (ι) Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης για να εξακριβωθεί 
κατά πόσο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης στην αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αποµείωση, εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των 
στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η 
µεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιµης τιµής στα πλαίσια µιας συνήθους εµπορικής 
συναλλαγής και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και την πώλησή του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής 
του.  Όταν η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι µικρότερη της λογιστικής 
του αξίας, η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
του έτους.  Στις περιπτώσεις στοιχείων ενεργητικού τα οποία παρουσιάζονται στην 
εκτιµηµένη αξία τους, η µόνιµη µείωση χρεώνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  Το 
ποσό της αποµείωσης που δεν καλύπτεται από τα συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο 
αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση συνολικών εσόδων του έτους. 
 
Οποιοδήποτε ποσό αποµείωσης που αφορά επενδύσεις που είναι διαθέσιµες προς πώληση 
δεν µπορεί να αντιστραφεί µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων. 
 
Οποιοδήποτε ποσό αποµείωσης που αφορά την εµπορική εύνοια δεν µπορεί να 
αντιστραφεί.  
 

Σε περίπτωση όπου σε µελλοντικές λογιστικές περιόδους το ποσό της αποµείωσης που 
αναλογεί στα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού ελαττωθεί λόγω γεγονότων που προέκυψαν 
µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, το ανάλογο ποσό αντιστρέφεται µέσω της 
κατάστασης συνολικών εσόδων. 

 
(κ) Μετοχικό κεφάλαιο 

Συνήθεις µετοχές  
Συνήθεις µετοχές που έχουν εκδοθεί και πληρωθεί ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. 
 
∆ιάφορα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση νέων µετοχών, εκτός από τις 
περιπτώσεις εξαγορών, παρουσιάζονται ως αφαίρεση από το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 
Έξοδα έκδοσης µετοχών τα οποία γίνονται σχετικά µε εξαγορές, περιλαµβάνονται στο 
κόστος εξαγοράς. 
 
Αγορά ιδίων µετοχών 
Μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν βάσει του ψηφίσµατος για αγορά ιδίων 
µετοχών, περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό ιδίων µετοχών στην τιµή αγοράς 
συµπεριλαµβανοµένων άµεσα αποδοτέων εξόδων. 
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(κ) Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια) 

Μερίσµατα 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους Μετόχους της 
Εταιρείας. 

 
 (λ) ∆ανεισµός 

Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία µετά την αφαίρεση των κόστων 
συναλλαγής.  Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος.  
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των κόστων 
συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας την µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως τρέχουσα υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότηµα ή η 
Εταιρεία έχει το δικαίωµα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωµή των υποχρεώσεων 
για τουλάχιστο δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

 
 (µ) Σχέδιο ωφεληµάτων υπαλλήλων 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες Ermes Department Stores Plc, Woolworth 
(Cyprus) Properties Plc, H.O.B. House of Beauty Limited και Infotel Limited (µέχρι 16 
Οκτωβρίου 2008), λειτουργούν σχέδια καθορισµένης εισφοράς, τα οποία 
χρηµατοδοτούνται ξεχωριστά και υποβάλλουν ξεχωριστούς ελεγµένους λογαριασµούς. 
Με τα σχέδια αυτά, τα µέλη δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων όταν 
αφυπηρετήσουν ή τερµατίσουν πρόωρα τις υπηρεσίες τους.  Οι συνεισφορές της 
Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
στο έτος κατά το οποίο καθίστανται πληρωτέες. 

 
 (ν) Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που 
οφείλονται κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης και 
συµπεριλαµβάνουν τόκους, όπου αυτό εφαρµόζεται. 
 

(ξ) Προβλέψεις 
Πρόβλεψη αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν το Συγκρότηµα ή η 
Εταιρεία έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων 
του παρελθόντος για τα οποία είναι πιθανό ότι µελλοντικά θα απαιτηθεί εκροή 
οικονοµικών πόρων για να διευθετηθεί η υποχρέωση αυτή και µπορεί να γίνει βάσιµος 
υπολογισµός του ύψους της.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 
 

 (ο) Έσοδα 
(i) Εµπορεύµατα που πωλήθηκαν και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τα ποσά που τιµολογήθηκαν για εµπορεύµατα 
που πωλήθηκαν και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του 
έτους και αναφέρεται µετά την αφαίρεση εµπορικών εκπτώσεων και επιστροφών. 
 
Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας έχουν µεταφερθεί στον 
αγοραστή. 
 

(ii) Εισοδήµατα από ενοίκια 
Ενοίκια εισπρακτέα από επενδυτικά ακίνητα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 

 
 (iii) Εισοδήµατα από δικαιώµατα χρήσης ακινήτων 

 Τα εισοδήµατα από δικαιώµατα χρήσης ακινήτων αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή 
των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών 
δικαιωµάτων. 

 
(iv) Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις 

Οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις δεν αναγνωρίζονται µέχρι να υπάρξει 
λογική διαβεβαίωση ότι θα εισπραχθούν και ότι το Συγκρότηµα ή η Εταιρεία θα 
συµµορφωθεί µε τους κανονισµούς που τις διέπουν. 

 
(v) Άλλα έσοδα 

Τόκοι εισπρακτέοι αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων 
ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
Μερίσµατα εισπρακτέα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα 
είσπραξης. 
 

(π) Έξοδα  
(i) Πληρωµές για λειτουργικές µισθώσεις 

Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις χρεώνονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων σύµφωνα µε τη µέθοδο της ισόποσης ετήσιας επιβάρυνσης στο 
διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 
 

(ii) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 
Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους δανείων και τραπεζικών 
διευκολύνσεων και συναλλαγµατικές διαφορές και αναφέρονται µετά την αφαίρεση 
τόκων εισπρακτέων από µετρητά και ποσά οφειλόµενα από τρίτους. 
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(π) Έξοδα (συνέχεια) 

(ii) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (συνέχεια) 
Τα έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται σαν έξοδα την ηµεροµηνία που είναι 
οφειλόµενα, εκτός από αυτά που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση για αγορά γης 
και για ανάπτυξη και ανέγερση κτηρίων. Σε τέτοια περίπτωση, επειδή η ολοκλήρωση 
του έργου παίρνει ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα µέχρι να είναι έτοιµο για να 
χρησιµοποιηθεί, τα έξοδα χρηµατοδότησης κεφαλαιοποιούνται µέχρι την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου. 
 

(ρ) Φορολογία  
Η φορολογία που παρουσιάζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιλαµβάνει 
εταιρικό φόρο, έκτακτη εισφορά για την άµυνα, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και 
αναβαλλόµενη φορολογία. 
 
Εταιρικός φόρος είναι η πρόβλεψη στο φορολογητέο εισόδηµα για το έτος µε βάση τη 
νοµοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο, και περιλαµβάνει οποιαδήποτε 
αναπροσαρµογή για φορολογία προηγούµενων ετών. 
 
Η πρόβλεψη έκτακτης εισφοράς για την άµυνα γίνεται µε βάση τη νοµοθεσία και 
συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο και περιλαµβάνει οποιαδήποτε αναπροσαρµογή για 
φορολογία προηγούµενων ετών.  

 
Η πρόβλεψη για φόρο κεφαλαιουχικών κερδών γίνεται µε βάση τη νοµοθεσία και 
συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο και περιλαµβάνει οποιαδήποτε αναπροσαρµογή για 
φορολογία προηγούµενων ετών. 
 
Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία γίνεται µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης 
για όλες τις προσωρινές χρονικές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να ισχύουν κατά την περίοδο στην οποία το στοιχείο ενεργητικού θα 
ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα εξοφληθεί.  Η αναπροσαρµογή στην αναβαλλόµενη 
φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές παρουσιάζεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων ή στα αποθεµατικά ανάλογα µε το που συµπεριλαµβάνεται 
η αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόµενη φορολογία. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές 
διαφορές αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικά φορολογητέα 
κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) 

 

(ρ) Φορολογία  (συνέχεια) 
Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εκεί όπου 
δεν υπάρχει αποθεµατικό επανεκτίµησης, η πιο πάνω αναβαλλόµενη φορολογία 
µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδου. 

 
Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση επενδυτικών 
ακινήτων, παρουσιάζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 

(σ) Κέρδη ανά µετοχή 
 Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία παρουσιάζουν τα βασικά κέρδη ανά µετοχή για τις 

συνήθεις µετοχές τους.  Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε την διαίρεση του 
κέρδους αποδοτέου ή της ζηµίας αποδοτέας σε µετόχους της Εταιρείας µε το 
µεσοσταθµικό αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά την διάρκεια του έτους. 

 
(τ) Λειτουργικοί τοµείς 

Οι λειτουργικοί τοµείς παρουσιάζονται σύµφωνα µε την εσωτερική πληροφόρηση που 
παρέχεται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο επικεφαλής λήψης 
επιχειρηµατικών αποφάσεων είναι το άτοµο ή η οµάδα ατόµων που έχει ευθύνη για τη 
διάθεση πόρων και την εκτίµηση της απόδοσης των λειτουργικών τµηµάτων του Οµίλου. 

 
(υ) Σχέδιο παροχής µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης 

Οι συνήθεις µετοχές που εκδίδονται από την άσκηση µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης 
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στην αξία των καθαρών εισπράξεων, 
κατά την ηµεροµηνία άσκησης τους.  Η διαφορά µεταξύ της τιµής άσκησης και της 
ονοµαστικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου που εκδίδεται, πιστώνεται στο αποθεµατικό 
από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 

 
(φ) Γεγονότα µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
 Στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων αναπροσαρµόζονται για γεγονότα που 

συνέβηκαν στην περίοδο από την  ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µέχρι 
την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
όταν τα γεγονότα αυτά προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την εκτίµηση ποσών 
σχετικών µε καταστάσεις υπάρχουσες κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης ή υποδεικνύουν ότι η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης σε σχέση µε όλο το 
Συγκρότηµα ή την Εταιρεία ή ένα µέρος τους δεν είναι κατάλληλη. 

 
(χ) Συγκριτικά ποσά 

Όπου χρειαζόταν τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση, που υιοθετήθηκαν στο τρέχον έτος. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 
 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. 

 
 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
 Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία κάνουν 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 ουσιώδη αναπροσαρµογή στη 
λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 
 (α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την 

πιθανότητα είσπραξης των οφειλόµενων ποσών από τους εµπορικούς και άλλους 
χρεώστες.  Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι 
το ιστορικό αποπληρωµής και η οικονοµική κατάσταση του χρεώστη.  Εάν υπάρχουν 
τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη 
για επισφαλείς χρεώστες.  Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων.  Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η 
µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών 
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 

 
 (β) Προβλέψεις για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα αποθέµατα 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εξετάζουν κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε 
την ικανότητα πώλησης των προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση 
πώλησης.  Η πρόβλεψη για τα αποθέµατα βασίζεται στην προηγούµενη πείρα της 
διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαµβάνοντας υπόψη τόσο την αξία των 
αποθεµάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευµένη ποσότητα που υπάρχει σε κάθε 
κατηγορία. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, στο κόστος 
πωλήσεων.  Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεµάτων είναι συνεχής, και η µεθοδολογία 
και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης αποθεµάτων εξετάζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 

(γ) ∆ίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή 
αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Το Συγκρότηµα και η 
Εταιρεία ασκούν κρίση για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνουν 
υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ηµεροµηνία 
κατάστασης οικονοµικής θέσης.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία αξιολογούν τακτικά τις 
µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για να βεβαιώνονται για την εγκυρότητα και 
την καταλληλότητα τους. Αλλαγές στους υπολογισµούς και παραδοχές που 
χρησιµοποιούνται πιθανό να επηρεάσουν τη δίκαιη αξία των σχετικών 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 

(δ) Αποµείωση εµπορικής εύνοιας 
Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει κατά πόσο η εµπορική εύνοια έχει υποστεί 
αποµείωση σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 3.  Το 
ανακτήσιµο ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί µε βάση 
τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση 
παραδοχών που παρουσιάζονται στη Σηµείωση 17. 

 
(ε) Φορολογία 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε βάση τη νοµοθεσία και 
συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο. Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, 
ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
αναγνωρίζουν 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. 

 
(στ) Αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και επενδύσεων που αποτιµούνται 

σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία ακολουθούν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσουν 
πότε µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση 
σηµαντικής κρίσης.  Στην άσκηση της κρίσης αυτής, εκτιµούνται µαζί µε άλλους 
παράγοντες, η διάρκεια και η έκταση που η δίκαιη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη 
του κόστους, και η χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και το βραχυπρόθεσµο 
επιχειρηµατικό µέλλον της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η 
επίδοση της βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία 
και οι αλλαγές στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές. 
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5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχουν: 
 
• Πιστωτικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο ρευστότητας 
• Κίνδυνο τιµής αγοράς  
 
Αυτή η σηµείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας στους πιο πάνω κινδύνους, τους στόχους του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, την 
πολιτική και τις διαδικασίες που ακολουθούν για καταµέτρηση και διαχείριση των κινδύνων 
αυτών, και τη διαχείριση κεφαλαίου από το Συγκρότηµα και την Εταιρεία. Περισσότερες 
ποσοτικές χρηµατοοικονοµικές γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται στις υπόλοιπες σηµειώσεις 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να 
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και η Εταιρεία, να τίθενται 
κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και να τηρούνται τα 
όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήµατα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία µέσω 
της εκπαίδευσης και των διαδικασιών που ακολουθεί η διοίκηση στοχεύουν στη δηµιουργία 
ενός πειθαρχηµένου και εποικοδοµητικού περιβάλλοντος στο οποίο οι υπάλληλοι θα 
κατανοούν τους ρόλους και τις ευθύνες τους. 
 
(α) 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 
της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει κυρίως από τις 
εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις.  

 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται κυρίως από τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του 
κάθε χρεώστη. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχουν σηµαντική συγκέντρωση 
πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριµένους χρεώστες, έχουν όµως σηµαντική γεωγραφική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αφού σχεδόν 100% των πωλήσεών τους 
πραγµατοποιείται στην Κύπρο. 
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5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις (συνέχεια) 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι 
πωλήσεις προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία 
αξιοπιστίας και παρακολουθούν σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των 
εισπρακτέων. Η διοίκηση καθορίζει πιστωτικά όρια για συγκεκριµένους πελάτες τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το µέγιστο ποσό για το οποίο δεν χρειάζεται έγκριση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Για καλύτερη παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι χρεώστες 
χωρίζονται σε οµάδες µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως αν είναι φυσικά 
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, αν είναι εισαγωγείς, διανοµείς ή λιανέµποροι και µε βάση 
τους όρους αποπληρωµής.  
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν απαιτούν εγγυήσεις για τις εµπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις, εκτός από τις πωλήσεις των επιβατηγών οχηµάτων, φορτηγών και βαρέων 
µηχανηµάτων, τα οποία µέχρι την αποπληρωµή τους είναι εγγεγραµµένα από κοινού στα 
ονόµατα της θυγατρικής εταιρείας και των πελατών της.  
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δηµιουργούν πρόβλεψη για αποµείωση που 
αντιπροσωπεύει την εκτίµηση της διοίκησης για ζηµίες από τις εµπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις και τις επενδύσεις. Η πρόβλεψη για αποµείωση περιλαµβάνει κυρίως 
συγκεκριµένες ζηµίες που σχετίζονται µε σηµαντικούς κινδύνους και συνολικές ζηµίες 
που έχουν πραγµατοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόµη εντοπιστεί και σχετίζονται µε 
κατηγορίες στοιχειών ενεργητικού. Η πρόβλεψη για αποµείωση αποφασίζεται µε βάση 
ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται µε στοιχεία ενεργητικού που έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά. 
 
Επενδύσεις 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία περιορίζουν την έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο 
επενδύοντας σε ρευστοποιήσιµες επενδύσεις, σε εταιρείες µε υγειές πιστωτικό ιστορικό. 
Λόγω των αυστηρών διαδικασιών που ακολουθεί το Συγκρότηµα και η Εταιρεία, η 
διοίκηση δεν αναµένει οποιαδήποτε αδυναµία των συµβαλλόµενων µερών να τηρήσουν 
τις υποχρεώσεις τους. 
 

Εγγυήσεις 
Η πολιτική του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι να παραχωρεί εγγυήσεις µόνο σε 
συγγενικά µέρη. Οι εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 39 των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη 
µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά 
την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν: 

 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς  
  πώληση 675.207 1.025.990

 
172.506 163.105

Επενδύσεις  που αποτιµούνται
  σε δίκαιη αξία µέσω των  
  αποτελεσµάτων 107.224.134 107.224.134

 
 

- -
Εµπορικές και λοιπές 
    απαιτήσεις   48.554.597   48.219.026

 
37.264.135 45.332.043

∆άνεια εισπρακτέα   31.294.354   23.645.937   9.819.296   2.127.717
  
 187.748.292 180.115.087 47.255.937 47.622.865

 
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από εµπορικές απαιτήσεις ανά κατηγορία 
χρεωστών, κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν: 

 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
   
Λιανικό εµπόριο 10.528.170 13.709.805 - 10.076.743 
Εισαγωγή και διανοµή 21.103.304 17.106.940                   - 13.080.205 
   
 31.631.474 30.816.745                 - 23.156.948 

 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι λήξεις των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η 
αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος 
ζηµίων. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµίων όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και 
άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και η διατήρηση ενός 
ικανοποιητικού ποσού σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, περιλαµβανοµένων των εκτιµηµένων πληρωµών τόκου: 
 

Το Συγκρότηµα 
 

31 ∆εκεµβρίου 2009 Λογιστική αξία 
Συµβατικές 

ταµειακές ροές Εντός 12 µηνών 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πέραν των 

5 ετών 
 €  € € € € 
       
∆άνεια 424.048.962 549.486.643 92.756.081 58.230.284 168.543.454 229.956.824 
Τραπεζικές διευκολύνσεις 56.605.995 56.605.995 56.605.995 - - - 
Λογαριασµός φάκτορινγκ 8.285.417 8.285.417 8.285.417 - - - 
Άλλες διευκολύνσεις  189.734 189.734 32.084 157.650 - - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   94.801.901   94.801.901   92.238.778 2.563.123                   -                   - 
       
 583.932.009 709.369.690 249.918.355 60.951.057 168.543.454 229.956.824 

 
31 ∆εκεµβρίου 2008 

Λογιστική αξία 
Συµβατικές 

ταµειακές ροές Εντός 12 µηνών 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πέραν των 

5 ετών 
 € € € € € € 
       
∆άνεια 408.813.568 639.822.045 67.950.921 48.015.395 138.047.895 385.807.834 
Τραπεζικές διευκολύνσεις 47.102.286 47.102.286 47.102.286 - - - 
Λογαριασµός φάκτορινγκ 5.014.900 5.014.900 5.014.900 - - - 
Άλλες διευκολύνσεις  7.150.155 7.150.155 7.112.446 37.709 - - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   94.806.823   94.806.823   92.760.716   2.046.107                   -                   - 
       
 562.887.732 793.896.209 219.941.269 50.099.211 138.047.895 385.807.834 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία 
 
31 ∆εκεµβρίου 2009 Λογιστική αξία

Συµβατικές 
ταµειακές ροές Εντός 12 µηνών 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € € 
       
∆άνεια 110.671.997 144.915.837 13.829.597 9.347.449 56.404.888 65.333.903 
Τραπεζικές διευκολύνσεις 5.907.720 5.907.720 5.907.720 - - - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   33.281.312   33.281.312 33.281.312                -                  -                  - 
       
 149.861.029 184.104.869 53.018.629 9.347.449 56.404.888 65.333.903 

 
Η Εταιρεία 
 
31 ∆εκεµβρίου 2008 Λογιστική αξία

Συµβατικές 
ταµειακές ροές Εντός 12 µηνών 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πέραν των 
5 ετών 

 € € € € € € 
       
∆άνεια 119.986.476 148.833.318 16.846.292 9.934.068 26.071.771 95.981.187 
Τραπεζικές διευκολύνσεις 28.836.010 28.836.010 28.836.010 - - - 
Λογαριασµός φάκτορινγκ 5.688.862 5.688.862 5.688.862 - - - 
Άλλες διευκολύνσεις 4.059.625 4.059.625 4.059.625                -                 -                  - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   46.876.113   46.876.113 46.876.113                -                 -                  - 
       
 205.447.086 234.293.928 102.306.902 9.934.068 26.071.771 95.981.187 



 
 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

56
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(γ) Κίνδυνος τιµής αγοράς 
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Ο κίνδυνος τιµής αγοράς 
περιλαµβάνει κυρίως τον κίνδυνο από αλλαγές των τιµών ξένου συναλλάγµατος, των 
τιµών επενδύσεων και των επιτοκίων. 
 
Κίνδυνος τιµών επενδύσεων 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις 
µελλοντικές τιµές των επενδύσεων. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία διαχειρίζονται τον 
κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση στην τιµή των µετοχών που κατέχει το Συγκρότηµα κατά 5% στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια κατά 
€5.394.967 (2008: €5.412.506) και στα αποτελέσµατα κατά €5.361.207 (2008: 
€5.361.207).  Σε περίπτωση µείωσης κατά 5% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη 
επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα. 
 
Η ίδια αύξηση στην τιµή των µετοχών που κατέχει η Εταιρεία θα είχε ως αποτέλεσµα 
την αύξηση στα ίδια κεφάλαια κατά €8.625 (2008: €8.155).  Σε περίπτωση µείωσης κατά 
5% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών 
από εργασίες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχουν 
σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
εκτίθενται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε το δανεισµό τους.  Ο δανεισµός σε 
κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα και την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου 
που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα 
και την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(γ) Κίνδυνος τιµής αγοράς (συνέχεια) 
 

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 
Κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων η ανάλυση των 
τοκοφόρων χρηµατοοικονοµικών µέσων σε σχέση µε τα επιτόκια ήταν: 
 

 Το Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα κυµαινόµενου επιτοκίου   
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 58.974.989 40.620.593 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (489.130.108) (468.080.909)
   
 (430.155.119) (427.460.316)

 

 Η Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα κυµαινόµενου επιτοκίου   
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 8.984.349 641.025 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (116.579.717) (158.570.973)
   
 (107.595.368) (157.929.948)
 

Ανάλυση ευαισθησίας 
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές µονάδες στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 θα είχε ως 
αποτέλεσµα την µείωση στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα όπως παρουσιάζεται 
πιο κάτω. Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα οι 
τιµές συναλλάγµατος παραµένουν σταθεροί. Σε περίπτωση µείωσης των επιτοκίων κατά 
100 βασικές µονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και 
στα αποτελέσµατα. 
 

Το Συγκρότηµα 
 Ίδια κεφάλαια Αποτελέσµατα 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα  
  κυµαινόµενου επιτοκίου 4.301.551 4.274.603 

 
4.301.551 4.274.603 

 

Η Εταιρεία 
 Ίδια κεφάλαια Αποτελέσµατα 

 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
  κυµαινόµενου επιτοκίου 

 
1.075.954  1.579.299 

 
1.075.954 1.579.299 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(γ) Κίνδυνος τιµής αγοράς (συνέχεια) 
 

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 του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, το οποίο είναι το Ευρώ.  Η 
διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 

Η έκθεση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο ήταν ως 
ακολούθως: 
 

Το Συγκρότηµα 
 

31 ∆εκεµβρίου 2009  Αγγλικές 
στερλίνες 

  € 
Υποχρεώσεις    
∆ανεισµός  2.028.380 
   

Καθαρή έκθεση σε  κίνδυνο  2.028.380 
 

31 ∆εκεµβρίου 2008 ∆ολάρια 
Ηνωµένων 
Πολιτειών 

Αγγλικές 
στερλίνες 

 
Σουηδικές 
κορώνες 

 € € € 
Υποχρεώσεις     
∆ανεισµός 161.976 1.043.022 - 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    13.815        2.912 2.283.329 
    

Καθαρή έκθεση σε  κίνδυνο  175.791 1.045.934 2.283.329 
 

Η Εταιρεία 
 

Η Εταιρεία δεν είχε οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων σε ξένα 
νοµίσµατα στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.  
 

31 ∆εκεµβρίου 2008 ∆ολάρια 
Ηνωµένων 
Πολιτειών 

Αγγλικές 
στερλίνες 

 
Σουηδικές 
Κορώνες 

 € € € 
Υποχρεώσεις     
Εµπορικές και λοιπές  υποχρεώσεις  13.815   2.912 2.283.329 
    

Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο  13.815   2.912 2.283.329 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(γ) Κίνδυνος τιµής αγοράς (συνέχεια) 
 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 

Ανάλυση ευαισθησίας 
Η ενδυνάµωση του Ευρώ έναντι των πιο κάτω ξένων νοµισµάτων κατά 5% στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια και στα 
αποτελέσµατα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω.  Ο υπολογισµός αυτός προϋποθέτει ότι 
άλλοι παράγοντες και συγκεκριµένα τα επιτόκια παραµένουν σταθεροί. Σε περίπτωση 
αποδυνάµωσης του Ευρώ κατά 5% έναντι των πιο κάτω ξένων νοµισµάτων θα προκύψει 
η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα. 
 
Το Συγκρότηµα 
 Ίδια κεφάλαια Αποτελέσµατα 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών - 8.790 - 8.790 
Αγγλικές στερλίνες 101.419 52.297 - 52.297 
Σουηδικές κορώνες            - 114.166           - 114.166 
 101.419 175.253           - 175.253 
 
Η Εταιρεία 
 Ίδια κεφάλαια Αποτελέσµατα 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών - 691 - 691 
Αγγλικές στερλίνες - 146 - 146 
Σουηδικές κορώνες           - 114.166           - 114.166 
           - 115.003           - 115.003 
 

∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία διαχειρίζονται τα κεφάλαια τους ούτως ώστε να 
διασφαλίζουν ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως δρώσα οικονοµική µονάδα και 
ταυτόχρονα θα έχουν την µέγιστη δυνατή απόδοση για τους µετόχους µέσω της 
βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρακολουθεί, την απόδοση του κεφαλαίου καθώς επίσης και το επίπεδο των 
µερισµάτων. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας σε σχέση µε τη 
διαχείριση κεφαλαίου δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία µεταξύ της 
αυξηµένης απόδοσης που είναι δυνατή µέσω του δανεισµού και τα ωφελήµατα και την 
ασφάλεια που προσφέρει η υγιής κεφαλαιουχική βάση.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

∆ιαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια) 
Κατά διαστήµατα η Εταιρεία αγοράζει ίδιες µετοχές. Ο χρόνος αγοράς αυτών των µετοχών 
βασίζεται κυρίως στην τιµή της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το Συγκρότηµα 
και η Εταιρεία δεν έχουν συγκεκριµένο σχέδιο για αγορά ιδίων µετοχών αλλά προχωρούν σε 
συναλλαγές που σχετίζονται µε ίδιες µετοχές µε βάση τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν υπόκεινται σε έξωθεν 
επιβεβληµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.  
 

6.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους µη χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους:  
 
• Λειτουργικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο συµµόρφωσης 
• Νοµικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο απώλειας φήµης 
• Άλλους κινδύνους 
 
(α) Λειτουργικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων 
τεχνολογίας και ελέγχων καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος 
και φυσικές καταστροφές. Τα συστήµατα των εταιρειών του Συγκροτήµατος ελέγχονται, 
συντηρούνται και αναβαθµίζονται σε συνεχή βάση. 

 
(β) Κίνδυνος συµµόρφωσης 

Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης 
και απώλειας από πρόστιµα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε 
τους νόµους και κανονισµούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο 
βαθµό µέσω της εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συµµόρφωσης, αλλά και 
µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρµόζουν οι εταιρείες του Συγκροτήµατος. 
 

(γ) Νοµικός κίνδυνος 
Ο νοµικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών 
της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που 
πηγάζει από την πιθανότητα µη εφαρµογής ή παράβασης νοµικών συµβάσεων και κατά 
συνέπεια νοµικών αγωγών.  Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται µέσω των συµβολαίων που 
χρησιµοποιούν η Εταιρεία και το Συγκρότηµα για να εκτελούν τις εργασίες τους. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

6.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (συνέχεια) 
 

(δ) Κίνδυνος απώλειας φήµης 
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες της 
Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, που είτε αληθή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει 
µείωση της πελατειακής βάσης τους, µείωση των εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές 
εναντίον τους.  Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα εφαρµόζουν διαδικασίες µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 

 
(ε) Άλλοι κίνδυνοι 

Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται 
να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του 
Συγκροτήµατος. Έννοιες όπως ο πληθωρισµός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (GDP) είναι άµεσα συνυφασµένες µε την οικονοµική πορεία της 
κάθε χώρας και οποιαδήποτε µεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονοµικού 
περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς 
επηρεάζοντας ανάλογα την Εταιρεία και το Συγκρότηµα. 

 
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ8, το Συγκρότηµα λειτουργεί τέσσερις κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς: 
 

(α) Λιανικό εµπόριο που περιλαµβάνει λιανικό εµπόριο ειδών µόδας, καλλυντικών, τροφίµων, 
ειδών DIY, οικιακών συσκευών, οικοδοµικών προϊόντων και οχηµάτων. 
 

(β) Εισαγωγή και διανοµή που περιλαµβάνει την εισαγωγή και διανοµή επώνυµων προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης, καλλυντικών και αρωµάτων πολυτελείας. 
 

(γ) Ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητη περιουσία που περιλαµβάνει την ιδιοκτησία, ανάπτυξη 
και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, µεγάλων έργων, όπως πολυκαταστηµάτων, malls, 
εµπορικών κέντρων και γηπέδων γκολφ. 
 

(δ) Επενδυτικές και άλλες δραστηριότητες που περιλαµβάνει τις επενδυτικές δραστηριότητες 
του Συγκροτήµατος και άλλες εργασίες που δεν εµπίπτουν σε κανένα από τους άλλους τοµείς 
και καµία από τις οποίες δεν αποτελεί ξεχωριστά αναφερόµενο τοµέα.   

 

Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Συγκροτήµατος 
ξεχωριστά για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στους τοµείς και 
την εκτίµηση της απόδοσης τους.  Η απόδοση των τοµέων αξιολογείται µε βάση το κέρδος ή 
ζηµία µετά από τη φορολογία το οποίο επιµετρείται όπως και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

Οι τιµές εσωτερικής µεταβίβασης µεταξύ τοµέων καθορίζονται σε καθαρά εµπορική βάση 
όπως και για συναλλαγές µε τρίτα µέρη.  Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ τοµέων 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 
 

Το Συγκρότηµα δραστηριοποιείται κυρίως στην Κύπρο γι’ αυτό δεν αναλύονται οι 
δραστηριότητες του κατά γεωγραφικό τοµέα.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

 
Πληροφορίες για λειτουργικούς τοµείς προς αναφορά 
       
Το Συγκρότηµα   

 
Λιανικό 
εµπόριο 

 
 

Εισαγωγή και 
διανοµή 

Ιδιοκτησία και 
διαχείριση 
ακίνητης 
περιουσίας 

 
 

Επενδύσεων και 
άλλων 

 
∆ιαγραφές 
λόγω 

ενοποίησης 

 
 
 

Σύνολο 
 € € € € € € 
2009       
Κύκλος εργασιών 301.789.360 173.284.565                 -                 - (6.201.709) 468.872.216 
 
Κέρδη έτους µετά από τη φορολογία  

 
    6.686.145 

 
    7.668.887 

 
 18.903.958 

 
5.964.343 

 
(27.619.968) 

 
   11.603.365 

 
  

 
Λιανικό 
εµπόριο 

 
 

Εισαγωγή και 
διανοµή 

Ιδιοκτησία και 
διαχείριση 
ακίνητης 
περιουσίας 

 
 

Επενδύσεων και 
άλλων 

 
∆ιαγραφές 
λόγω 

ενοποίησης 

 
 
 

Σύνολο 
 € € € € € € 
2008       
Κύκλος εργασιών 292.641.074 201.358.719                 -                 - (11.420.654)   482.579.139 
 
Κέρδη έτους µετά από τη φορολογία  

 
 10.568.197 

 
    7.318.196 

 
  31.141.014 

 
(3.576.974) 

 
(8.742.516) 

 
     36.707.917 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
8. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Κέρδη από πώληση ακινήτων, 
  εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 
- 

 
18.238 

 
- 

 
31.940 

Ενοίκια εισπρακτέα και δικαιώµατα και 
  παραχώρηση χωρών 

 
9.265.447 

 
9.954.746 

 
1.700.537 

 
344.586 

Άλλα δικαιώµατα και αποζηµιώσεις 409.417 1.307.600 - 6.417 
Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 1.144.813 855.255 1.376.130 1.457.644 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες 204.750 1.233.702 - - 
Επιχορήγηση από προµηθευτές  1.825.879 2.008.102 - 15.000 
Μερίσµατα εισπρακτέα 1.946.240 71.282 4.521.582 7.225.596 
Επισφαλείς απαιτήσεις που εισπράχθηκαν - 12.554 - 12.554 
Άλλα εισοδήµατα   1.503.798   1.292.200      13.628    112.762 
     
 16.300.344 16.753.679 7.611.877 9.206.499 

 
9. ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Τα κέρδη από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης αναφέρονται µετά τη 

χρέωση/(πίστωση) των ακολούθων: 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
   
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 10) 48.121.153 47.084.814 1.316.632 11.719.452
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων 
  και εξοπλισµού (Σηµ. 16) 

 
9.630.501 

 
9.109.685 120.207

 
1.613.578

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού 
  (Σηµ. 17) 

 
465.082 

 
608.460 10.141

 
116.928

∆ιαγραφές ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
  εξοπλισµού (Σηµ. 16) 

 
23.075 

 
83.286 23.075

 
66.016

∆ιαγραφές άυλων στοιχείων ενεργητικού 
  (Σηµ. 17) 

 
12.618 

 
159.853 -

 
147.607

Ζηµίες/(κέρδη) από πώληση στοιχείων 
  ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

 
34.785 

 
(18.238) 197

 
(31.940)

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων (Σηµ. 39) 463.602 448.871 353.722 348.901
Αµοιβή Ελεγκτών - έτους 487.065 481.278 100.000 166.500
                              - προηγούµενων ετών 22.094 72.132 9.999 72.132
Ενοίκια πληρωτέα 17.011.097 15.445.274                -     503.723
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

10. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Μισθοί και ηµεροµίσθια 42.614.507 41.463.430 1.135.252 10.178.881 
Εισφορές στο ταµείο κοινωνικών 
  Ασφαλίσεων και άλλα ταµεία 

 
3.577.917 

 
3.691.941 

 
62.009 

 
797.330 

Εισφορές σε σχέδια ωφεληµάτων 
  Υπαλλήλων 

 
1.575.134 

 
1.357.366 

 
70.114 

 
436.106 

Εισφορές σε ταµεία 
  ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

 
268.696 

 
284.072 

 
9.348 

 
72.839 

Άλλες εισφορές       84.899      288.005      39.909 234.296 
     
 48.121.153 47.084.814 1.316.632 11.719.452 

 

Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια του 2009 
και 2008 ήταν 2.840 και 2.610 αντίστοιχα.   
 

Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά την διάρκεια του 2009 και 
2008 ήταν 45 και 493 αντίστοιχα. 

 

11. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Τόκοι εισπρακτέοι 1.407.937 1.722.908 2.962.109 944.612 
Συναλλαγµατικές διαφορές       223.259    1.407.601                 -      133.268 
Έσοδα χρηµατοδότησης      1.631.196    3.130.509  2.962.109   1.077.880 
     

Τραπεζικοί τόκοι και τραπεζικά 
  δικαιώµατα  

 
(25.962.621) 

 
(22.975.759)

 
(6.685.770) 

 
(9.538.280) 

Τόκοι φόρου εισοδήµατος και 
  Έκτακτης Εισφοράς για την 
  Άµυνα 

 
 

(85.088) 

 
 

(1.032.261) 

 
 

(43.274) 

 
 

(16.944) 
Πρόβλεψη τόκων φορολογίας  - - - 
Τόκοι οµολογιακού δανείου  - - - 
Άλλοι τόκοι πληρωτέοι (653.287) (4.093.251) (580.430) (757.775) 
Έξοδα νέου δανείου  (150.000) - - 
Συναλλαγµατικές διαφορές (78.446) (23.271) - (22.772) 
Άλλα έξοδα χρηµατοδότησης     (175.536)     (312.583)                 -       (51.483) 
Έξοδα χρηµατοδότησης (26.954.978) (28.587.125) (7.309.474) (10.387.254) 
     

Καθαρά έξοδα 
  χρηµατοδότησης 

 
(25.323.782) 

 
(25.456.616) 

 
(4.347.365) 

 
 (9.309.374) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

12. (ΖΗΜΙΕΣ)/ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση 
  επενδυτικών ακινήτων (Σηµ. 18) -

 
28.651.432

 
- 

 
-

Κέρδη από πώληση επενδύσεων 
  διαθέσιµων προς πώληση -

 
-

 
- 

 
-

Κέρδη από πώληση της θυγατρικής 
  εταιρείας Infotel Limited (Σηµ. 21) -

 
7.313.883

 
- 

 
2.099.691

Κέρδη από πώληση µετοχών των 
  OΤΕnet (Cyprus) Limited και OΤΕnet
  Telecommunication Limited (Σηµ. 24) -

 
 

1.065.106

 
 

- 

 
 

1.065.106
Αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων 
  προς πώληση (Σηµ. 24) -

 
(500.000)

 
- 

 
-

Κέρδη από πώληση της θυγατρικής 
  εταιρείας IDEEA Distribution of 
  Appliances Limited (Σηµ. 19) -

 
 

-

 
 

1.993.000 

 
 

-
Κέρδη από πώληση της συνδεδεµένης 
  εταιρείας CTC-ARI Airports Ltd 
  (Σηµ. 22) -

 
 

-

 
 

16.374.097 

 
 

-
Ζηµίες από πώληση µετοχών της 
  εταιρείας Lambousa Venture Capital 
  Ltd (Σηµ. 24) (587.203)

 
 

-

 
 

(543.601) 

 
 

-
Ζηµίες από πώληση αδρανών 
  θυγατρικών εταιρειών (Σηµ. 19)                -

 
                -

 
(8.361.340) 

 
               -

     

   (587.203) 36.530.421  9.462.156 3.164.797
 
13. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Η Εταιρεία 
H Εταιρεία, µε βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αναδιοργάνωση της 
Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της, προχώρησε το 2009 στην αυτονόµηση των 
δραστηριοτήτων CTC Domex, CTC Argosy, CTC Cassandra και CTC Automotive. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, µε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2009, την 
εκχώρηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων στις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν 
εξ ολοκλήρου στη Cyprus Trading Corporation Plc:  
 

∆ραστηριότητα Θυγατρική εταιρεία 
  
CTC Domex Domex Trading Co. Limited 
CTC Argosy Argosy Trading Company Limited 
CTC Cassandra Cassandra Trading Limited 
CTC Automotive CTC Automotive Limited 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

13. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (συνέχεια) 
 
H εκχώρηση των δραστηριοτήτων έχει γίνει µε βάση το καθαρό ενεργητικό της 
δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις ελέγµενες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Ως αντάλλαγµα η θυγατρικές εταιρείες θα εκδώσουν µετοχικό κεφάλαιο στην Εταιρεία το 
οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που µεταφέρθηκαν. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως χειριστεί τις πιο πάνω δραστηριότητες ως 
συνεχιζόµενες για την ετοιµασία των ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.  
 
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 
περιλαµβάνουν τα πιο κάτω αποτελέσµατα τα οποία αφορούν τις δραστηριότητες οι οποίες 
εκχωρήθηκαν σε θυγατρικές εταιρείες την 1 Ιανουαρίου 2009: 
 

 2008 
 € 
  
Κύκλος εργασιών  205.064.342 
Έξοδα (199.348.302)  
Κέρδη πριν από τη φορολογία 5.716.040 
Φορολογία                   - 
       
Κέρδη έτους      5.716.040 
  
 

Η Εταιρεία µετάφερε στις θυγατρικές εταιρείες τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων: 
 € 
  
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 3.530.577 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 154.942 
Αποθέµατα 27.396.604 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 43.176.290 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών και 
  τραπεζικές διευκολύνσεις 

 
(33.224.541) 

Αναβαλλόµενη φορολογία (183.374) 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (34.160.074) 
∆άνεια   (5.042.134) 
Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που µεταφέρθηκαν σε θυγατρικές εταιρείες    1.648.290 
  
Καθαρά µετρητά και αντίστοιχα µετρητών από µεταφορά καθαρών 
  στοιχεία ενεργητικού σε θυγατρική εταιρεία 

 
    127.652 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

13. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (συνέχεια) 
 
To 2008 η Εταιρεία εκχώρησε την δραστηριότητα της CTC Idea, στην IDEEA Distribution 
of Appliances Limited, 100% θυγατρική της Scandia Company Limited, η οποία ανήκει εξ 
ολοκλήρου στη Cyprus Trading Corporation Plc.  Η εκχώρηση της CTC Idea  έγινε µε βάση 
το καθαρό ενεργητικό της δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
Ως αντάλλαγµα η θυγατρική εταιρεία Scandia Company Limited έκδωσε µετοχικό κεφάλαιο 
ύψους €2.000.000 στην Εταιρεία το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των καθαρών στοιχείων 
ενεργητικού που µεταφέρθηκαν. 
 
Τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 που αναλογούσαν στη 
δραστηριότητα της CTC Idea ήταν €439.195. 
 
Τα καθαρά µετρητά από τη µεταφορά καθαρών στοιχειών ενεργητικού στη θυγατρική 
εταιρεία IDEEA  Distribution of Appliances Limited ανέρχονται σε €1.000.153. 

 
14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 

 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος - έτους 2.400.004 2.544.480 - 145.156 
                           - προηγούµενων ετών (520.522) 1.317.525 - 1.000.000 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 
           - έτους 

 
361.309 

 
179.185 

 
245.648 

 
102.048 

           - προηγούµενων ετών - 4.851 - 2.626 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 33)       93.624  5.256.340     99.587      78.462 
     
Χρέωση έτους  2.334.415  9.302.381   345.235 1.328.292 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας  µε βάση τα λογιστικά 
κέρδη: 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Λογιστικά κέρδη πριν από τη φορολογία 13.937.780 46.010.298  9.932.163 1.379.292 
     
Φορολογία µε βάση τα εφαρµόσιµα 
  ποσοστά φορολογίας 

 
1.393.778 

 
4.601.030 

 
993.216 

 
137.929 

     
Αναπροσαρµογή στη φορολογία έτους 
  για τα ακόλουθα: 

  
 

  

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν 
  εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 

 
2.005.782 

 
3.407.878 

 
645.450 

 
1.394.607 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και 
  εσόδων που δεν φορολογούνται 

 
(1.394.701) 

 
(6.459.109) 

 
(1.656.406) 

 
(1.396.090) 

Φορολογική επίδραση ζηµίων που δεν 
  αναγνωρίστηκαν 

 
304.180 

 
258.913 

 
17.740 

 
- 

Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών (520.522) 842.954 - 1.000.000 
Αντιστροφή φορολογικών ζηµίων 
  προηγούµενων ετών 

 
- 

 
1.174.921 

 
- 

 
- 

Αναβαλλόµενη φορολογία 93.624 5.256.340 99.587 78.462 
Πρόσθετος φόρος 90.965 35.418 - 8.710 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 

 - έτους 
 - προηγούµενων ετών 

 
361.309 

               - 

 
179.185 

        4.851 

 
245.648 

                - 

 
102.048 

        2.626 
     
Χρέωση έτους 2.334.415  9.302.381     345.235  1.328.292 

 
 Τα κέρδη των εταιρειών του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 

10%.  Επίσης, φορολογητέο εισόδηµα που καλύπτεται από φορολογικές ζηµίες που 
µεταφέρονται από προηγούµενα έτη, δεν φορολογείται. 

 
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τα εισοδήµατα από τόκους µπορεί να υπόκεινται σε 
έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, 50% των τόκων 
αυτών θα εξαιρούνται από τον εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό 
φορολογικό συντελεστή 15%. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 
Από το φορολογικό έτος που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 
70% των κερδών τους µετά τη φορολογία όπως προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, 
δύο χρόνια µετά το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 
70% των κερδών ως µέρισµα.  Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι 
πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση που οι µέτοχοι (φυσικά 
πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό  της λογιζόµενης 
διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά 
τα επόµενα δύο έτη.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των 
µετόχων. 

 
15. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 Το Συγκρότηµα 
Ο υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 βασίστηκε στο κέρδος που 
αναλογεί στους µετόχους ύψους €8.145.555 (2008: €26.628.551) και το µεσοσταθµικό 
αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά την διάρκεια του έτους που ανέρχεται σε 
92.038.524 (2008: 92.079.356) και υπολογίστηκε ως ακολούθως: 
 2009 2008 
 € € 
2009   
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους  8.145.555 26.628.551 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών των €0,85  που ήταν 
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους (µη 
περιλαµβανοµένων των ιδίων µετοχών) 

 
 

92.038.524 

 
 

92.079.356 
   
Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή (σεντ)            8,85         28,92 

 
Η Εταιρεία 
Ο υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 βασίστηκε στο κέρδος που 
αναλογεί στους µετόχους ύψους €9.586.928 (2008: €51.540) και το µεσοσταθµικό αριθµό 
µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά την διάρκεια του έτους που ανέρχεται σε 92.038.524 
(2008: 92.079.356) και υπολογίστηκε ως ακολούθως: 
 2009 2008 
 € € 
   
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους    9.586.928        51.540 
   

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών των €0,85 που ήταν  
  εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους (µη  
  περιλαµβανοµένων των ιδίων µετοχών) 

 
 

92.038.524 

 
 

92.079.356 
   
Βασικά και πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή (σεντ)          10,42            0,06 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   Βελτιώσεις σε  Μηχανήµατα,   
Το Συγκρότηµα Γη και Γη και κτήρια κτήρια υπό  εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικοί  
 κτήρια υπό ανάπτυξη ενοικίαση Οχήµατα & εξοπλισµός υπολογιστές Σύνολο 
2009 € € € € € € € 
Τιµή κτήσης ή εκτίµησης        
Την 1 Ιανουαρίου  241.996.825 - 32.095.986 9.193.559 45.200.644 1.958.844 330.445.858 
Προσθήκες 248.089 57.956 6.168.616 828.438 5.489.141 126.358 12.918.598 
Προσθήκες από εξαγορά κοινοπραξίας (Σηµ. 20) - - 1.387.597 95.471 296.860 - 1.779.928 
Εκποιήσεις - - (2.118) (455.131) (173.890) - (631.139) 
∆ιαγραφές                    -               -                   -                  -       (125.405)                 -        (125.405) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  242.244.914.     57.956 39.650.081   9.662.337   50.687.350 2.085.202 344..387.840 
        
Αποσβέσεις        
Την 1 Ιανουαρίου 550.752 - 7.530.261 7.964.491 18.791.769 1.741.513 36.578.786 
Επιβάρυνση έτους 264.369 - 3.193.159 1.074.291 4.915.354 183.328 9.630.501 
Εκποιήσεις - - - (321.869) (10.286) - (332.155) 
∆ιαγραφές                     -                -                   -                  -       (102.330)                -        (102.330) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου          815.121                -  10.723.420   8.716.913   23.594.507 1.924.841    45.774.802 
        
Καθαρή λογιστική αξία        
Την 1 Ιανουαρίου  241.446.073                -  24.565.725   1.229.068   26.408.875    217.331  293.867.072 
        
Στις 31 ∆εκεµβρίου   241.429.793      57.956  28.926.661      945.424   27.092.843    160.361  298.613.038 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

   Βελτιώσεις σε  Μηχανήµατα,   
Το Συγκρότηµα (συνέχεια) Γη και Γη και κτήρια κτήρια υπό  εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικοί  
 κτήρια υπό ανάπτυξη ενοικίαση Οχήµατα & εξοπλισµός υπολογιστές Σύνολο 
2008 € € € € € € € 
Τιµή κτήσης ή εκτίµησης        
Την 1 Ιανουαρίου  252.345.478 73.418.893 28.467.154 8.589.389 43.950.275 2.524.324 409.295.513 
Προσθήκες 4.577.595 11.019.554 3.628.832 1.532.304 3.446.535 227.338 24.432.158 
Εκποιήσεις - - - (775.504) (266.053) (19.334) (1.060.891) 
Εκποιήσεις από πώληση θυγατρικής εταιρείας 
  (Σηµ. 21) 

 
(417.317)

 
- 

 
- 

 
(150.059)

 
(1.818.907) 

 
(403.786)

 
(2.790.069) 

Μεταφορά στα επενδυτικά ακίνητα (Σηµ. 18) (106.253.483) - - - - - (106.253.483) 
Μεταφορά από άυλα στοιχεία ενεργητικού  
 (Σηµ. 17) 

 
 - 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.955 

 
4.955 

Μεταφορές 84.438.447 (84.438.447) - - - - - 
∆ιαγραφές (9.786) - - (2.571) (111.206) (374.653) (498.216) 
Επανεκτίµηση      7.315.891                    -                    -                 -                   -                 -      7.315.891 
Στις 31 ∆εκεµβρίου   241.996.825                    -   32.095.986  9.193.559  45.200.644  1.958.844 330.445.858 
        
Αποσβέσεις        
Την 1 Ιανουαρίου 118.153 - 4.968.684 7.696.881 14.957.374 2.164.755 29.905.847 
Επιβάρυνση έτους 608.900 - 2.561.577 1.021.317 4.710.971 206.920 9.109.685 
Εκποιήσεις - - - (645.641) (78.970) (19.335) (743.946) 
Εκποιήσεις από πώληση θυγατρικής εταιρείας  
  (Σηµ. 21) 

 
(143.623)

 
- 

 
- 

 
(90.469)

 
(750.570) 

 
(293.208)

 
(1.277.870) 

∆ιαγραφές         (32.678)                    -                    -      (17.597)        (47.036)    (317.619)       (414.930) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου          550.752                    -    7.530.261  7.964.491  18.791.769  1.741.513   36.578.786 
        
Καθαρή λογιστική αξία        
Την 1 Ιανουαρίου  252.227.325   73.418.893  23.498.470     892.508  28.992.901     359.569 379.389.666 
        
Στις 31 ∆εκεµβρίου   241.446.073                   -  24.565.725  1.229.068  26.408.875     217.331 293.867.072 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 
 Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η γη και τα κτήρια της 
θυγατρικής εταιρείας ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, επανεκτιµήθηκαν από 
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία.  Το πλεόνασµα από την 
επανεκτίµηση ύψους €7.315.891 πιστώθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. 
 
Επίσης το 2008, µε την ολοκλήρωση του Shacolas Emporium Park έγινε µεταφορά ύψους 
€106.253.483 από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός στα επενδυτικά ακίνητα. 
 

 Η τελευταία εκτίµηση της γης και των κτηρίων της Εταιρείας και των άλλων θυγατρικών 
εταιρειών έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 από τους ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές µε 
βάση τη δίκαιη αξία για την υφιστάµενη χρήση τους και την αγοραία αξία τους. 

 
 Τόκοι ύψους €- (2008: €1.059.442) που αφορούν δανεισµό που έγινε ειδικά για τη 

χρηµατοδότηση του κόστους ανέγερσης κτηρίου κεφαλαιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους και περιληφθήκαν στο κόστος του κτηρίου. 

 
 Γη και κτήρια του Συγκροτήµατος έχουν δοθεί ως εξασφάλιση για ποσό €262.283.809 (2008: 

€219.835.691) για τραπεζικά δάνεια και διευκολύνσεις.  
 
 Η αξία της γης και των κτηρίων του Συγκροτήµατος που θα παρουσιαζόταν στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µείον 
αποσβέσεις, στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, ανέρχεται σε €50.653.249 (2008: €50.568.773). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
   Μηχανήµατα,   
Η Εταιρεία Γη και  εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικοί  
 κτήρια Οχήµατα & εξοπλισµός υπολογιστές Σύνολο 
2009 € € € € € 
Τιµή κτήσης ή εκτίµησης      
Την 1 Ιανουαρίου  23.622.074 5.918.769 6.168.813 1.530.129 37.239.785 
Προσθήκες - - 5.456 2.229 7.685 
Μεταφορά σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ. 13) (574.334) (5.704.801) (5.236.687) (1.320.583) (12.836.405) 
Μεταφορά στα επενδυτικά ακίνητα (Σηµ.18) (21.923.993) - - - (21.923.993) 
Εκποιήσεις - (31.864) - - (31.864) 
∆ιαγραφές                  -                 -    (125.405)                 -      (125.405) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου     1.123.747      182.104     812.177      211.775    2.329.803 
      
Αποσβέσεις      
Την 1 Ιανουαρίου 450.924 4.330.085 4.551.028 1.348.931 10.680.968 
Επιβάρυνση έτους 13.795 36.857 57.935 11.620 120.207 
Εκποιήσεις - (13.105) - - (13.105) 
Μεταφορά σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ. 13) (90.492) (4.235.656) (3.816.991) (1.162.689) (9.305.828) 
Μεταφορά στα επενδυτικά ακίνητα (Σηµ. 18) (345.763) - - - (345.763) 
∆ιαγραφές                  -                -    (102.330)                -     (102.330) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου         28.464     118.181     689.642     197.862   1.034.149 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1 Ιανουαρίου  23.171.150  1.588.684  1.617.785     181.198 26.558.817 
      
Στις 31 ∆εκεµβρίου    1.095.283       63.923     122.535       13.913   1.295.654 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
   Μηχανήµατα,   
Η Εταιρεία (συνέχεια) Γη και  εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικοί  
 κτήρια Οχήµατα & εξοπλισµός υπολογιστές Σύνολο 
2008 € € € € € 
Τιµή κτήσης ή εκτίµησης      
Την 1 Ιανουαρίου  26.316.807 6.215.596 6.964.273 1.892.040 41.388.716 
Προσθήκες 358.706 790.927 483.697 126.053 1.759.383 
Μεταφορά σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ. 13) (132.029) (564.093) (1.143.035) (104.614) (1.943.771) 
Μεταφορά από τα άυλα στοιχεία ενεργητικού (Σηµ. 17) - - - 4.955 4.955 
Μεταφορά στα επενδυτικά ακίνητα (Σηµ.18) (2.921.410) - - - (2.921.410) 
Εκποιήσεις - (521.090) (64.551) (19.334) (604.975) 
∆ιαγραφές                 -       (2.571)       (71.571)    (368.971)     (443.113) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  23.622.074 5.918.769   6.168.813  1.530.129 37.239.785 
      
Αποσβέσεις      
Την 1 Ιανουαρίου 131.968 4.564.653 4.789.326 1.619.021 11.104.968 
Επιβάρυνση έτους 373.968 662.530 433.611 143.469 1.613.578 
Εκποιήσεις - (454.440) (62.342) (19.335) (536.117) 
Μεταφορά σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ. 13) (29.073) (425.061) (587.686) (82.544) (1.124.364) 
∆ιαγραφές      (25.939)    (17.597)      (21.881)    (311.680)    (377.097) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου       450.924 4.330.085  4.551.028  1.348.931 10.680.968 
      
Καθαρή λογιστική αξία      
Την 1 Ιανουαρίου  26.184.839 1.650.943  2.174.947    273.019 30.283.748 
      
Στις 31 ∆εκεµβρίου  23.171.150 1.588.684   1.617.785    181.198 26.558.817 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
16. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία (συνέχεια) 
 Την 1 Ιανουαρίου 2009, µε την αναδιοργάνωση της Εταιρείας (Σηµ. 13), η γη και τα κτήρια της 

Εταιρείας που µισθώνονται από τις θυγατρικές εταιρείες που ανάλαβαν τις δραστηριότητες 
ύψους €21.923.993 µεταφέρθηκαν από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός στα 
επενδυτικά ακίνητα.  

 
 Η τελευταία εκτίµηση της γης και των κτηρίων της Εταιρείας έγινε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

από τους ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές κ.κ. Rois Nicolaides & Associates (Property 
Consultants) Limited, µε βάση τη δίκαιη αξία για την υφιστάµενη χρήση τους.  

 
 Η γη και τα κτήρια της Εταιρείας περιλαµβάνουν γη αξίας €528.214 (2008: €6.779.361). 
 
 Γη και κτήρια της Εταιρείας έχουν δοθεί ως εξασφάλιση για ποσό €23.536.917 (2008: 

€21.536.921) για τραπεζικά δάνεια και διευκολύνσεις.  
 
 Η αξία της γης και των κτηρίων της Εταιρείας που θα παρουσιαζόταν στις οικονοµικές 

καταστάσεις µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µείον αποσβέσεις, στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009, ανέρχεται σε €681.873 (2008: €19.224.266). 

 
17. ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

     
Το Συγκρότηµα  Εµπορική Αέρας  
 Λογισµικά εύνοια καταστηµάτων Σύνολο 
2009 € € € € 
Τιµή κτήσης     
Την 1 Ιανουαρίου 3.086.484 36.875.371 185.843 40.147.698 
Προσθήκες 171.966 7.452.462 - 7.624.428 
Προσθήκες από εξαγορά 
  κοινοπραξίας (Σηµ. 20) 

 
28.375 

 
- 

 
- 

 
28.375 

∆ιαγραφές     (12.618)                  -             -      (12.618)
Στις 31 ∆εκεµβρίου 3.274.207 44.327.833 185.843 47.787.883 
     
Αποσβέσεις      
Την 1 Ιανουαρίου 2.292.754 - 83.630 2.376.384 
Επιβάρυνση έτους     455.789                 -     9.293     465.082 
Στις 31 ∆εκεµβρίου  2.748.543                 -   92.923  2.841.466 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
Την 1 Ιανουαρίου     793.730 36.875.371  102.213 37.771.314 
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου     525.664 44.327.833    92.920 44.946.417 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

17. ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια) 
     
Το Συγκρότηµα (συνέχεια)  Εµπορική Αέρας  
 Λογισµικά Εύνοια καταστηµάτων Σύνολο 
2008 € € € € 
Τιµή κτήσης     
Την 1 Ιανουαρίου 3.384.529 38.335.841 1.114.437 42.834.807 
Προσθήκες 282.932 - - 282.932 
Εκποιήσεις από πώληση 
  θυγατρικής εταιρείας (Σηµ. 21) 

 
(250.568) 

 
(1.460.470)

 
(928.594) 

 
(2.639.632)

Μεταφορά σε ακίνητα 
  εγκαταστάσεις και εξοπλισµού  
  (Σηµ. 16) 

 
 

(4.955) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4.955)
∆ιαγραφές    (325.454)                  -                -    (325.454)
Στις 31 ∆εκεµβρίου  3.086.484  36.875.371     185.843 40.147.698 
     
Αποσβέσεις      
Την 1 Ιανουαρίου 2.065.544 - 354.502 2.420.046 
Επιβάρυνση έτους 557.713 - 50.747 608.460 
Εκποιήσεις από πώληση 
  θυγατρικής εταιρείας (Σηµ. 21) 

 
(164.902) 

 
  - 

 
   (321.619) 

 
   (486.521)

∆ιαγραφές    (165.601)                 -                -    (165.601)
Στις 31 ∆εκεµβρίου  2.292.754                 -       83.630  2.376.384 
     

Καθαρή λογιστική αξία     
Την 1 Ιανουαρίου  1.318.985 38.335.841     759.935 40.414.761 
     

Στις 31 ∆εκεµβρίου     793.730 36.875.371     102.213 37.771.314 
 

 Η εµπορική εύνοια ύψους €44.327.833 (2008: €36.875.371) προέκυψε ως ακολούθως: 
(α) Αγορά 100% του µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών C.D. Hay (Motors) 

Limited και D. Ouzounian M. Soultanian Company Limited. 
(β) Μεταφορά της εταιρείας Η.Ο.Β. House of Beauty Limited από συνδεδεµένη σε θυγατρική το 

2000. 
(γ) Μεταφορά της εταιρείας Ermes Department Stores Plc από συνδεδεµένη σε θυγατρική την 1 

Οκτωβρίου 2006. 
(δ) Μεταφορά της εταιρείας Woolworth (Cyprus) Properties Plc από συνδεδεµένη σε θυγατρική 

τις 26 Σεπτεµβρίου 2007. 
(ε) Αγορά 10% του µετοχικού κεφαλαίου της CTC-ARI Airports Limited και µεταφορά της 

Εταιρείας από συνδεδεµένη εταιρεία σε επένδυση σε κοινοπραξία την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 

 Οι αποσβέσεις και οι διαγραφές των άυλων στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται στην 
ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων ως ακολούθως: 
 2009 2008 
 € € 
   
Έξοδα διαχείρισης   477.700   768.313 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
17. ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια) 
 
 Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 
 

 Έλεγχoς αποµείωσης εµπορικής εύνοιας 
 Η εµπορική εύνοια κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών µε βάση τον τοµέα 

δραστηριότητας για σκοπούς ελέγχου για αποµείωση.  Η ανάλυση της εµπορικής εύνοιας 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Εισαγωγή Λιανικό Ακίνητη  
 & διανοµή εµπόριο ιδιοκτησία Σύνολο 
 € € € € 
2009     
Καθαρή λογιστική αξία 3.649.523 31.984.818 8.693.492 44.327.833 
     
2008     
Καθαρή λογιστική αξία 3.649.523 24.532.356 8.693.492 36.875.371 

 
 Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται βάσει υπολογισµών 

της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις ροής µετρητών 
βασισµένες σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν περίοδο πέντε ετών και 
έχουν εγκριθεί από τη διεύθυνση.  Οι ροές µετρητών πέραν των πέντε ετών προεκτείνονται µε 
τη χρήση του πιο κάτω υπολογιζόµενου τελικού ρυθµού ανάπτυξης όπως αναφέρεται πιο κάτω.  
Ο ρυθµός ανάπτυξης δεν ξεπερνά το µακροπρόθεσµο µέσο ρυθµό ανάπτυξης της επιχείρησης 
στην οποία λειτουργεί η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

 
 Οι κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τη ∆ιεύθυνση για τον υπολογισµό της αξίας 

λόγω χρήσης της εµπορικής εύνοιας που προκύπτει από τον τοµέα δραστηριότητας εισαγωγή 
και διανοµή είναι οι εξής: 
 2009 2008 
 % % 
   
Μεικτό περιθώριο κέρδους 15% - 46% 16% - 42% 
Ρυθµός αύξησης πωλήσεων (8%) – 26% 1% - 16% 
Ρυθµός ανάπτυξης κέρδους 2% 2% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο  7,31% - 9,39% 9,15% - 14,36% 

 
 Η ∆ιεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισµένο µεικτό περιθώριο κέρδους και το ρυθµό αύξησης 

των πωλήσεων και εξόδων βάσει προηγούµενων επιδόσεων και των προσδοκιών για την 
ανάπτυξη της αγοράς.  Ο µέσος σταθµικός ρυθµός ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε συνάδει µε 
τις µακροοικονοµικές προβλέψεις για τον τοµέα δραστηριότητας.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο 
που χρησιµοποιήθηκε αντικατοπτρίζει συγκεκριµένους κινδύνους που σχετίζονται µε τη µονάδα 
δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
17. ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια) 

 
 Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 
 

 Έλεγχoς αποµείωσης εµπορικής εύνοιας (συνέχεια) 
 Για τη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών που αφορά τη δραστηριότητα του λιανικού 

εµπορίου, η ∆ιεύθυνση χρησιµοποίησε το δείκτη τιµής προς κέρδη για τον υπολογισµό της 
αξίας.  Ο δείκτης τιµής προς κέρδη που χρησιµοποιήθηκε συνάδει µε το δείκτη τιµής προς 
κέρδη για τον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 

 
 Η ∆ιεύθυνση χρησιµοποίησε τη µέθοδο του καθαρού ενεργητικού για τον υπολογισµό της αξίας 

λόγω χρήσης της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών που αφορά τη δραστηριότητα της 
ακίνητης ιδιοκτησίας.  Στον υπολογισµό αυτό, η ∆ιεύθυνση έλαβε υπόψη της το ρυθµό αύξησης 
στη δίκαιη αξία των ακινήτων και την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που θα 
προκύψουν από τα ενοίκια και δικαιώµατα χρήσης. 

 
 Με βάση τα πιο πάνω η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος πιστεύει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

αποµείωση στην εµπορική εύνοια για το λόγο ότι η καθαρή αξία της εµπορικής εύνοιας είναι 
χαµηλότερη από τη σηµερινή αξία των υπολογιζόµενων µελλοντικών εισροών που θα 
προέλθουν από τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών, µετά την αφαίρεση των στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων των µονάδων αυτών, στις οποίες έχει κατανεµηθεί η εµπορική 
εύνοια. 

 

Η Εταιρεία  Αέρας  
 Λογισµικά καταστηµάτων Σύνολο 
 € € € 
2009    
Τιµή κτήσης    
Την 1 Ιανουαρίου 776.337 172.182 948.519 
Μεταφορές σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ. 13)  (670.414)             - (670.414)
Στις 31 ∆εκεµβρίου    105.923  172.182   278.105 
    
Αποσβέσεις    
Την 1 Ιανουαρίου 620.291 69.967 690.258 
Επιβάρυνση έτους 848 9.293 10.141 
Μεταφορά σε θυγατρική εταιρεία (Σηµ. 13)  (515.472)            - (515.472)
Στις 31 ∆εκεµβρίου    105.667   79.260  184.927 
    
Καθαρή λογιστική αξία    
Την 1 Ιανουαρίου   156.046 102.215  258.261 
    
Στις 31 ∆εκεµβρίου         256   92.922     93.178 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
17. ΄ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια) 

  Αέρας  
 Λογισµικά καταστηµάτων Σύνολο 
Η Εταιρεία € € € 
    
2008    
Τιµή κτήσης    
Την 1 Ιανουαρίου 1.239.694 185.851 1.425.545 
Προσθήκες 98.366 - 98.366 
Μεταφορά σε θυγατρική εταιρεία (Σηµ. 13) (243.616) (13.669) (257.285)
Μεταφορά στα ακίνητα, εγκαταστάσεις 
  και εξοπλισµός (Σηµ. 16)  

 
(4.955) 

 
- 

 
(4.955)

∆ιαγραφές   (313.152)             -   (313.152)
Στις 31 ∆εκεµβρίου     776.337  172.182    948.519 
    
Αποσβέσεις    
Την 1 Ιανουαρίου 797.674 74.343 872.017 
Επιβάρυνση έτους 107.635 9.293 116.928 
Μεταφορά σε θυγατρική εταιρεία (Σηµ. 13) (119.473) (13.669) (133.142)
∆ιαγραφές   (165.545)             -   (165.545)
Στις 31 ∆εκεµβρίου     620.291    69.967    690.258 
    
Καθαρή λογιστική αξία    
Την 1 Ιανουαρίου    442.020  111.508   553.528 
    

Στις 31 ∆εκεµβρίου    156.046  102.215   258.261 
 
 Οι αποσβέσεις και οι διαγραφές των άϋλων στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων ως ακολούθως: 
 2009 2008 
 € € 
   
Έξοδα διαχείρισης  10.141 264.535 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
18. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
   
Την 1 Ιανουαρίου 161.347.801 20.431.165 11.960.695 8.886.487 
Προσθήκες 8.988.756 6.011.721 5.472 152.798 
Μεταφορά από ακίνητα, 
  εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
  (Σηµ. 16) - 106.253.483

 
 

21.578.230 

 
 

2.921.410 
Πλεόνασµα επανεκτίµησης (Σηµ.12)                    -   28.651.432                  -                  - 
   
Στις 31 ∆εκεµβρίου 170.336.557 161.347.801 33.544.397 11.960.695 

 
 Τα επενδυτικά ακίνητα επανεκτιµούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στη δίκαιη αξία τους 

στην ελεύθερη αγορά από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές, µε σηµαντικές εµπειρίες 
στην εκτίµηση ακινήτων στην Κύπρο. 

 
Κατά  τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, τα επενδυτικά ακίνητα της 
θυγατρικής εταιρείας ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, επανεκτιµήθηκαν από 
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία.  Το πλεόνασµα από την 
επανεκτίµηση ύψους €28.651.432 αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

 Το Συγκρότηµα  
Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες: 

   
 Συµµετοχή  

Όνοµα εταιρείας στο µετοχικό Κύρια δραστηριότητα 
 Κεφάλαιο  

 2009 2008  
 % %  
Θυγατρικές της Εταιρείας    
C.D. Hay (Motors) Limited 100 100 Γενικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο των 

  αυτοκινήτων Hyundai 
Η.Ο.Β. House of Beauty Limited 50 50 Εισαγωγή και εµπορία καλλυντικών και 

  Αρωµάτων 
Ermes Department Stores Plc 65,96 65,96 Λιανικό εµπόριο στον τοµέα της  µόδας, 

  υγείας, οµορφιάς, ειδών σπιτιού και  
  τροφίµων. 

Artview Co. Limited 100 100 Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και  
  διανοµέας των καλλυντικών,  
  αρωµάτων και αξεσουάρ  Christian  
  Dior στην Κύπρο 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 

   
 Συµµετοχή  

Όνοµα εταιρείας στο µετοχικό Κύρια δραστηριότητα 
 κεφάλαιο  

 2009 2008  
 % %  
Θυγατρικές της Εταιρείας (συνέχεια)    
Woolworth (Cyprus) Properties Plc 77,04 77,04 Ιδιοκτησία, αξιοποίηση, διαχείριση και 

  εµπορία ακίνητης περιουσίας 
CTC Motors Limited 100 100 Γενικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο των  

  αυτοκινήτων Volvo 
IDEEA Distribution of Appliances 
  Limited 

- 100 Εισαγωγή και διανοµή ηλεκτρικών και 
  ηλεκτρονικών συσκευών 

Argosy Trading Company Limited 100 - ∆ιανοµή επώνυµών καταναλωτικών  
  αγαθών 

Cassandra Trading Limited 100 - Εισαγωγή και διανοµή των καπνικών  
  προϊόντων της Philip Morris 

CTC Automotive Limited  100 - Εµπορία οχηµάτων όλων των ειδών,  
  επιβατηγών, φορτηγών, λεωφορείων και  
  βαρέων µηχανηµάτων 

Amaracos Holding (CTC+PG) Limited 51 51 Επενδυτικές δραστηριότητες 
Βrightmind Enterprises Limited 100 100 Αδρανής 
Scandia Company Limited - 100 Επενδυτικές δραστηριότητες 
Emporscan Limited 100 100 Αδρανής 
Scandia (Paphos) Company Limited 100 100 Αδρανής 
Comser Limited 100 100 Αδρανής 
Photo Fisher Limited 100 100 Αδρανής 
Lard Limited 100 100 Αδρανής 
Arna Trading Limited 100 100 Αδρανής 
Suconet Limited 100 100 Αδρανής 
Durell Trading Limited 100 100 Αδρανής 
Lutraco Imports & Exports Limited 100 100 Αδρανής 
Domex Building Materials Limited 100 100 Αδρανής 
Domex Technical Limited 100 100 Αδρανής 
Afxo Insurance Agencies Limited 100 100 Αδρανής 
Cyways Investment Company Limited 100 100 Αδρανής 
D. Ouzounian M. Soultanian & Co. Ltd 100 100 Αδρανής 
CTC Telecom Limited 100 100 Αδρανής 
CTC (Lemeco Holdings) Limited 100 100 Αδρανής 
Lemeco (Distributors) Limited 100 100 Αδρανής 
Cyprus Buttons Company Limited 100 100 Αδρανής 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες: 
   
 Συµµετοχή  

Όνοµα εταιρείας στο µετοχικό Κύρια δραστηριότητα 
 κεφάλαιο  

 2009 2008  
 % %  
Θυγατρικές της Ermes Department 
 Stores Plc 

   

F.W. Woolworth (Chemists) Limited 100 100 Λειτουργία φαρµακείων 
Tecathlon Limited 100 100 Αδρανής 
Francella Distributors Limited 100 100 Αδρανής 
Woolworth Trading Limited 100 100 Αδρανής 
C.W. Artopolis Limited 100 100 ∆ιαχείριση καφετεριών και αρτοποιείων 
La Croisanterie Delifresh Limited 100 100 Αδρανής 
Superhome Center (D.I.Y.) Limited 51 51 Λειτουργία µεγαλοκαταστηµάτων 

  πώλησης ειδών για το σπίτι, το  
  εργαστήρι, το σχολείο, το γραφείο και 
  συναφών προϊόντων σε Λευκωσία,  
  Λεµεσό και Πάφο 

Fashionlink S.A. 100 100 Λειτουργία καταστηµάτων πώλησης  
  ειδών ένδυσης 

Anglo – Cyprus Association Limited 100 100 Αδρανής 
IDEEA Distribution of Appliances  
 Limited 

100 - Λειτουργία καταστηµάτων ηλεκτρικών 
  και ηλεκτρονικών συσκευών  

Domex Trading Co Limited 100 - Λειτουργία καταστηµάτων για είδη  
  συσκευών λειτουργία καταστηµάτων  
  για  είδη υγιεινής, κεραµικά, εργαλεία, 
  είδη  φωτισµού και τέντες 

Scandia Company Limited 100 - Επενδυτικές δραστηριότητες 
 

Θυγατρικές της Woolworth  
 (Cyprus) Properties Plc 

   

F.W.W. Super Department Stores 
  Limited 

100 100 Ενοικίαση των ακινήτων της στη  
  Λάρνακα 

Woolworth Commercial Centre  
 Limited 

100 100 Ιδιοκτήτρια γης και εµπορικού κέντρου 
  στην περιοχή Έγκωµης στη  Λευκωσία 

ZAKO Limited 100 100 Ενοικίαση των ακινήτων της στη  
  Λεµεσό,  Λάρνακα και Πάφο 

ITTL Trade Tourist and Leisure Park 
  Plc 

100 100 Ιδιοκτήτρια Εµπορικού Πάρκου σε  
  περιοχή Αθαλάσσας, Λευκωσία 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες: 
   
 Συµµετοχή  

Όνοµα εταιρείας στο µετοχικό Κύρια δραστηριότητα 
 κεφάλαιο  

 2009 2008  
 % %  
Θυγατρικές της Woolworth  
 (Cyprus) Properties Plc (συνέχεια) 

   

Niola Estates Limited 100 100 Ιθύνουσα εταιρεία της Estelte Limited
  που κατέχει ακίνητη περιουσία 

Realta Limited 100 100 Ιθύνουσα εταιρεία της Calandra  
  Limited  που κατέχει ακίνητη  
  περιουσία 

Chrysochou Merchants Limited 100 100 Επένδυση στη Cyprus Limni Resorts 
 &Golf Courses Plc, ιδιοκτήτρια  
 µεγάλης έκτασης γης στην Πόλη  
 Χρυσοχούς 

    
Θυγατρικές της ZAKO Limited    
Zako Estate Limited 100 100 Ενοικίαση ιδιόκτητων ακινήτων 

στην οδό  Λήδρας, Λευκωσία 
The Cyprus Supply Company Limited 100 100 Αδρανής 
Elermi General Trading Limited 100 100 Αδρανής 
Apex Limited 100 100 Εκµετάλλευση δικαιωµάτων χρήσης 

  των  κτηρίων της Στοάς στην οδό  
  Λήδρας,  Λευκωσία και ιδιόκτητου  
  ακινήτου στα  Λατσιά και  
  διαχείριση ιδιόκτητου χώρου  
  στάθµευσης στην οδό Λήδρας  

 
 Όλες οι θυγατρικές εταιρείες, εξαιρουµένης της Fashionlink S.A. που είναι εγγεγραµµένη στην 

Ελλάδα, είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο. 
 

Η Εταιρεία 2009 2008 
 € € 
Τιµή κτήσης  
Την 1 Ιανουαρίου 196.891.086 193.688.954
Προσθήκες  2.650.000 7.715.519
Εκποιήσεις (Σηµ. 21)  (21.215.051) (4.513.387)
  
Στις 31 ∆εκεµβρίου 178.326.035 196.891.086
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
19. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Με την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (Σηµ. 13), η Εταιρεία απέκτησε 

επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες Argosy Trading Company Limited (€50.000), Cassandra 
Trading Limited (€50.000), CTC Automotive Limited (€50.000) και Domex Trading Co. 
Limited (€1.500.000). 

 
Την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία πώλησε τις επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες Scandia 
Company Limited, IDEEA Distribution of Appliances Limited και Domex Trading Co. Limited 
στη θυγατρική εταιρεία Ermes Department Stores Plc.  Το κόστος των επενδύσεων στις 
θυγατρικές εταιρείες Scandia Company Limited και IDEEA Distribution of Appliances Limited 
ήταν €2.000.000 και το καθαρό προϊόν πώληση ήταν €3.993.000.  Ως αποτέλεσµα το κέρδος 
που προέκυψε από την πράξη αυτή ανήλθε σε €1.993.000. 

 
Η πώληση της θυγατρικής εταιρείας Domex Trading Co. Limited έγινε σε τιµή κόστους 
(€1.500.000) και δεν προέκυψε οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία από την πώληση. 
 
Επίσης κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία πώλησε επενδύσεις που κατείχε σε διάφορες 
αδρανής θυγατρικές εταιρείες σε θυγατρική εταιρεία.  Το κόστος των επενδύσεων αυτών ήταν 
€17.715.051 και το προϊόν πώλησης ανήλθε σε €9.353.711.  Ως αποτέλεσµα της πράξης αυτής 
η Εταιρεία αναγνώρισε ζηµία ύψους €8.361.340. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Εταιρεία απέκτησε το 51% 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Amaracos Holding (CTC+PG) Limited, έναντι ποσού 
€6.676.364.  Η Amaracos Holding (CTC+PG) Limited κατέχει το 49% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Areeba Limited (η ‘MTN Cyprus’). 
 
Επίσης κατά την διάρκεια του έτους, η Εταιρεία απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας Brightmind Enterprises Limited για συνολικό τίµηµα ύψους €24.086. 
 
Με την µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου διαφόρων θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες είναι 
αδρανής, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ προέκυψε επιπρόσθετη επένδυση από την Εταιρεία 
ύψους €15.069. 
 
Μετά την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της CTC Idea (Σηµ. 13), η Εταιρεία απέκτησε 
επιπρόσθετη επένδυση στη θυγατρική εταιρεία Scandia Company Limited ύψους €1.000.000. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
20. ΑΓΟΡΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 

 
Το Συγκρότηµα 
 
Α. CTC-ARI Airports Limited 
Την 1 Ιανουαρίου 2009, η θυγατρική εταιρεία Ermes Department Stores Plc απέκτησε 50% του 
µετοχικού κεφαλαίου της CTC-ARI Airport Limited που κατείχαν οι εταιρείες Cyprus Trading 
Corporation Plc (20%), Woolworth (Cyprus) Properties Plc (20%) και N.K. Shacolas 
(Holdings) Limited (10%). Ως αποτέλεσµα της πράξης αυτής το Συγκρότηµα άλλαξε τον 
λογιστικό χειρισµό της επένδυσης στη CTC-ARI Airport Limited από επένδυση σε 
συνδεδεµένη εταιρεία (40%) σε επένδυση σε κοινοπραξία (50%). 
 
Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν από την πράξη αυτή και η 
εµπορική εύνοια που προέκυψε είναι ως ακολούθως: 
 2009 
 € 
  
Κόστος απόκτησης (10% του µετοχικού κεφαλαίου) 8.200.000 
∆ίκαιη αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν    (747.538) 
  
Εµπορική εύνοια  7.452.462 
  
 € 
  
Κόστος απόκτησης σε µετρητά 8.200.000 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών της κοινοπραξίας (4.909.598) 
  
Καθαρά µετρητά για απόκτηση επένδυσης σε κοινοπραξία  3.290.402 
 
Β. Amaracos Holding (CTC+PG) Limited 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, το Συγκρότηµα απέκτησε το 
51% του µετοχικού κεφαλαίου της νεοϊδρυθείσας εταιρείας Amaracos Holding (CTC+PG) 
Limited για συνολικό τίµηµα ύψους €6.676.364.  Από την πράξη αυτή δεν προέκυψε υπεραξία. 
 
Γ. Brightmind Enterprises Limited 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, το Συγκρότηµα απέκτησε το 
σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Brightmind Enterprises Limited για συνολικό 
τίµηµα ύψους €24.086.  Τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού της Brightmind Enterprises Limited 
κατά την ηµεροµηνία απόκτησης ήταν €24.086.  Από την πράξη αυτή δεν προέκυψε υπεραξία. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
21. ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το Συγκρότηµα 
Στις 17 Οκτωβρίου 2008, µετά την ολοκλήρωση της συµφωνίας µεταξύ της Amaracos Holding 
(CTC+PG) Limited και MTN Νότιου Αφρικής, η Εταιρεία πώλησε το 51% του εκδοµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Infotel Limited στην MTN Cyprus.  Το καθαρό 
συνολικό τίµηµα της πώλησης αυτής ήταν €6.613.078. 
 
Η πώληση της θυγατρικής εταιρείας είχε την ακόλουθη επίδραση στο ενεργητικό και στις 
υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος. 
 2008 
 € 
  
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 1.512.199 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 692.641 
Αποθέµατα 3.095.232 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 583.450 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών (4.019.847) 
∆άνεια (976.805) 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (5.029.090) 
  

Σύνολο καθαρών υποχρεώσεων (4.142.220) 
  
  
Καθαρά µετρητά από πώληση µετοχών 6.613.078 
Σύνολο καθαρών υποχρεώσεων 4.142.220 
Συµφέρον µειοψηφίας (1.980.945) 
Εµπορική εύνοια (1.460.470) 
  

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας  7.313.883 
  
Καθαρά µετρητά από πώληση θυγατρικής εταιρείας 10.632.925 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
21. ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 
 

Η Infotel Limited έχει συνεισφέρει στο Συγκρότηµα  από την 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι τις 16 
Οκτωβρίου 2008 ζηµίες που αναλογούν στο Συγκρότηµα ύψους €940.857. 

 

Η Εταιρεία 
 

Από την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Infotel Limited προέκυψε το ακόλουθο κέρδος: 
 

 2008 
 € 
  
Καθαρό τίµηµα πώλησης 6.613.078 
Κόστος επένδυσης  (4.513.387) 
Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας   2.099.691 

 
22. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 2009 2008 
Το Συγκρότηµα  € € 
   
Την 1 Ιανουαρίου 45.386.786 19.062.102 
Μερίδιο αποτελεσµάτων έτους µετά τη φορολογία (1.549.874) 3.418.306 
Αγορά µετοχών - 23.608.198 
Μεταφορά στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες (Σηµ. 20) (2.853.888) - 
Μερίσµατα από συνδεδεµένες εταιρείες  (3.535.588)    (701.820) 
   
Στις 31 ∆εκεµβρίου 37.447.436 45.386.786 
 
Η αγορά µετοχών του 2008 ύψους €23.608.198 αφορά την επένδυση της θυγατρικής εταιρείας 
Amaracos Holding (CTC+PG) Limited στην MTN Cyprus.  Μετά την ολοκλήρωση της 
συµφωνίας µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας και της MTN Νοτίου Αφρικής, η θυγατρική 
εταιρεία Amaracos Holding (CTC+PG) Limited απέκτησε το 49% του µετοχικού κεφαλαίου της 
MTN Cyprus. 
 
Με βάση τη συµφωνία, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών η θυγατρική εταιρεία 
Amaracos Holding (CTC+PG) Limited έχει δικαίωµα απόκτησης επιπρόσθετου 1% του 
µετοχικού κεφαλαίου της MTN Cyprus. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

22. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 
 

Οι συνδεδεµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες: 
 

 Συνολικό   
 εκδοθέν   
 µετοχικό Ποσοστό µετοχών 
 κεφαλαίο µε δικαίωµα ψήφου 
 (αριθµός µτχ) 2009 2008 
  % % 
CTC – ARI Airports Limited  60.000 - 40 
CTC – ARI (F&B) Limited 5.000 40 40 
Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίµιτεδ 11.860.000 35 35 
SEP Retail Limited 2 50 50 
MTN Cyprus Group 14.500 49 49 

 

 Όλες οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο. 
 

 Σηµαντικά ολικά ποσά συνδεδεµένων εταιρειών: 
 

 Περιουσιακά  Κύκλος Κέρδη/(ζηµίες)
 στοιχεία Υποχρεώσεις εργασιών έτους 
 € € € € 
2009     
Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη  
  Λίµιτεδ 

 
15.906.107 

 
914.723 

 
- 

 
(9.187) 

     
SEP Retail Limited 3 1.169 - - 
     
CTC – ARI (F&B) Limited - - - - 
     
MTN Cyprus Group 124.929.951 111.876.396 88.944.249  (3.904.135) 

 
 Περιουσιακά  Κύκλος Κέρδη/(ζηµίες)
 στοιχεία Υποχρεώσεις εργασιών έτους 
 € € € € 
2008     
Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη  
  Λίµιτεδ 

 
15.903.732 

 
903.160 

 
- 

 
(7.671) 

     
SEP Retail Limited 3 1.169 - - 
     
CTC – ARI (F&B) Limited 2.373.625 2.651.351 13.363.278 1.905.677 
     
MTN Cyprus Group 115.177.446 124.171.665 63.566.057 (1.530.074) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
22. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία 2009 2008 
 € € 
   
Την 1 Ιανουαρίου 22.212 20.503 
Προσθήκες - 1.709 
Εκποιήσεις   (20.503)             - 
   
Στις 31 ∆εκεµβρίου       1.709    22.212 

 
 Την 1 Ιανουαρίου 2009, η Εταιρεία πώλησε το ποσοστό που κατείχε στη συνδεδεµένη εταιρεία 

CTC-ARI Airports Limited (20%) στη θυγατρική εταιρεία Ermes Department Stores Plc.  Το 
καθαρό προϊόν πώλησης ήταν €16.394.600 και το κέρδος από την πώληση ανήλθε σε 
€16.374.097. 

 
 Οι συνδεδεµένες εταιρείες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
 

 Συνολικό   
 εκδοθέν   
 µετοχικό Ποσοστό µετοχών 
 κεφαλαίο µε δικαίωµα ψήφου 
 (αριθµός µτχ) 2009 2008 
  % % 
CTC – ARI Airports Limited  60.000 - 20 
CTC – ARI (F&B) Limited 5.000 40 20 
SEP Retail Limited 2 50 50 

 

Όλες οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο. 
 
23. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 
 Το Συγκρότηµα συµµετέχει από τον Σεπτέµβρη του 2007 στην κοινοπραξία British Forces 

Cyprus Retail βάσει συµφωνίας διάρκειας 5 ετών µε την εταιρεία Sodexho Defence Services 
Limited για τη λειτουργία καταστηµάτων στις Βρετανικές βάσεις, µε ποσοστό συµµετοχής 50%. 

 
 Η θυγατρική εταιρεία Ermes Department Stores Plc απέκτησε 50% του µετοχικού κεφαλαίου 

της CTC-ARI Airport Limited που κατείχαν οι εταιρείες Cyprus Trading Corporation Plc (20%), 
Woolworth (Cyprus) Properties Plc (20%) και N.K. Shacolas (Holdings) Limited (10%). To 
υπόλοιπο 50% της CTC-ARI Airports Limited κατάγεται από την AER Rianta Middle East 
Limited.   

 
 Ως αποτέλεσµα της πράξης αυτής το Συγκρότηµα άλλαξε τον λογιστικό χειρισµό της επένδυσης 

στη CTC-ARI Airport Limited από επένδυση σε συνδεδεµένη εταιρεία (40%) σε επένδυση σε 
κοινοπραξία (50%). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
23. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (συνέχεια) 
 
 Το µερίδιο του Συγκροτήµατος σε κοινοπραξίες, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο είναι: 
 
 
Όνοµα 

 
 
Κύρια δραστηριότητα 

 
Χώρα 

σύστασης 

2009 
% κατοχής 

µετοχών 

2008 
% κατοχής 

µετοχών 
     
CTC-ARI Airports 
  Limited 

Λειτουργία των 
  καταστηµάτων στα 
  αεροδρόµια Λάρνακας και 
  Πάφου 

Κύπρος 50 40 

British Forces 
  Cyprus Retail 

Λειτουργία καταστηµάτων 
  Debenhams στις  
  Βρετανικές Βάσεις 

Κύπρος 50 50 

 
Από την αγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της CTC-ARI Airports Limited προέκυψε 
εµπορική εύνοια ύψους €7.452.462. 

 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις στην CTC-ARI Airports Limited 
 
(i) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 η εταιρεία CTC-ARI Airports Limited διαφωνούσε µε την 

Hermes Airports Limited για τη µέθοδο του υπολογισµού των δικαιωµάτων παραχώρησης 
χώρων εκµετάλλευσης.  Η εταιρεία CTC-ARI Airports Limited υποστηρίζει πως τα 
δικαιώµατα παραχώρησης χώρων εκµετάλλευσης θα έπρεπε να ήταν €1.365.163 
χαµηλότερα από το ποσό που χρεώθηκε από την Hermes Airports Limited.  Η εταιρεία 
CTC-ARI Airports Limited πλήρωσε το επιπρόσθετο ποσό υπό διαµαρτυρία, και το 
αναγνώρισε σαν προπληρωµή έναντι µελλοντικών δικαιωµάτων παραχώρησης χώρου 
εκµετάλλευσης και όχι σαν έξοδο στο έτος 2009.  Το θέµα εξετάζεται από τους δικηγόρους 
της εταιρείας CTC-ARI Airports Limited. 

 
(ii) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 η εταιρεία CTC-ARI Airports Limited είχε ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις σε σχέση µε τραπεζικές εγγυήσεις που προέρχονται από τις συνήθεις 
δραστηριότητες της εταιρείας CTC-ARI Airports Limited από τις οποίες δεν αναµένεται 
σηµαντική υποχρέωση.  Αυτές οι εγγυήσεις ανέρχονται σε €2.359.579. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

24. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Εισηγµένοι τίτλοι  557.731    574.068   60.157   65.484 
     
Μη εισηγµένοι τίτλοι  117.476    451.922 112.349   97.621 
     
Σύνολο  675.207 1.025.990 172.506 163.105 
 
Η κίνηση στις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Την 1 Ιανουαρίου 1.025.990 2.961.525 163.105 734.688 
Προσθήκες 23.270 4.998.325 18.144 4.998.325 
Επανεκτίµηση στη δίκαιη αξία που 
  µεταφέρθηκε στα αποθεµατικά  

 
(16.335) 

 
(922.966) 

 
(5.326) 

 
(59.014) 

Εκποιήσεις (357.718) (5.510.894) (3.417) (5.510.894) 
Αποµείωση που αναγνωρίστηκε  
  στην κατάσταση συνολικών  
  εσόδων 

 
 

              - 

 
 

  (500.000) 

 
 

            - 

 
 

              - 
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου    675.207 1.025.990 172.506  163.105 
 
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία και η θυγατρική 
εταιρεία Woolworth (Cyprus) Properties Ltd πώλησαν τις µετοχές που κατείχαν στην εταιρεία 
Lambousa Venture Capital Ltd στη συγγενική εταιρεία Olymbos Investments Limited για ποσό 
ύψους €2.330.000.  Από την πώληση αυτή προέκυψε ζηµία ύψους €587.203 για το Συγκρότηµα 
και €543.601 για την Εταιρεία. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
24. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (συνέχεια) 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Εταιρεία αγόρασε 80% του 
µετοχικού κεφαλαίου της OΤΕnet (Cyprus) Limited και 65% του µετοχικού κεφαλαίου της 
OΤΕnet Telecommunications Limited.  Το συνολικό τίµηµα αγοράς ήταν €4.998.325. 
 
Με την ολοκλήρωση της συµφωνίας µεταξύ της Amaracos Holding (CTC+PG) Limited και 
MTN Νότιου Αφρικής, η Εταιρεία πώλησε τις µετοχές της OΤΕnet (Cyprus) Limited και 
OΤΕnet Telecommunications Limited που είχε αγοράσει κατά τη διάρκεια του έτους και τις 
µετοχές που κατείχε από προηγούµενα έτη στην OΤΕnet (Cyprus) Limited στην MTN Cyprus.  
Το συνολικό κόστος των µετοχών αυτών ήταν €5.510.894 και το καθαρό τίµηµα πώλησης ήταν 
€6.576.000.  Το κέρδος από πώληση των επενδύσεων αυτών ανήλθε σε €1.065.106 και 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Το Συγκρότηµα κατέχει 11,34% στην κοινοπραξία Hermes Airports Limited, και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο θεωρεί ότι η  επένδυση στη Hermes Airports Limited είναι µακροπρόθεσµη 
επένδυση και στρατηγικής φύσεως για το Συγκρότηµα και την Εταιρεία. 
 

25. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     

Μη εισηγµένοι τίτλοι 107.224.134 107.224.134            -            - 
 
Η κίνηση των επενδύσεων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 2009 2008 
 € € 
   
Την 1 Ιανουαρίου 107.224.134 107.243.980 
Μεταφορά στους άλλους χρεώστες και προπληρωµές                   -       (19.846)
   

Στις 31 ∆εκεµβρίου 107.224.134 107.224.134 
 

Οι επενδύσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν το το 
49,65% του µετοχικού κεφαλαίου της Arsinoe Investment Company Limtied.  Η Arsinoe 
Investments Company Limited είναι ιδιοκτήτρια του 70,6% της Εταιρείας Cyprus Limni Resorts 
and GolfCourses Plc. Η Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc είναι ιδιοκτήτρια έκτασης γης 
3.500.000 τ.µ. όπου θα δηµιουργηθεί µεγάλο αναπτυξιακό έργο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
26. ∆ΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
∆άνεια σε θυγατρικές εταιρείες -              - 3.214.410             - 
∆άνεια σε συγγενικές εταιρείες 31.294.354 23.645.937                -              - 
 31.294.354 23.645.937 3.214.410              - 
     

Κυκλοφορούν ενεργητικό    
∆άνεια σε θυγατρικές εταιρείες                 -                - 6.604.886 2.127.717 
                 -                - 6.604.886 2.127.717 
     

Σύνολο 31.294.354 23.645.937 9.819.296 2.127.717 
 

 Τα δάνεια εισπρακτέα αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Εισπρακτέα     
Μέσα σε δώδεκα µήνες 31.294.354 23.645.937 6.604.886 2.127.717 
     
Από 2 µέχρι 5 έτη                -                - 3.214.410              - 
     

Σύνολο 31.294.354 23.645.937 9.819.296 2.127.717 
 
 Η κίνηση των πιο πάνω δανείων εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 
 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Την 1 Ιανουαρίου 23.645.937 - 2.127.717 - 
Χορήγηση νέων δανείων 2.764.891 23.645.937 8.123.893 2.127.717 
Προσθήκες από εξαγορά 
  κοινοπραξίας (Σηµ. 20) 

 
4.587.726 

 
- 

 
- 

 
- 

Αποπληρωµή δανείων - - (661.099) - 
Τόκοι που κεφαλαιοποιήθηκαν 
  και δεν πληρώθηκαν 

 
   295.800 

 
               - 

 
   228.785 

 
             - 

     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 31.294.354 23.645.937 9.819.296 2.127.717 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
27. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Έτοιµα προϊόντα  57.981.340 57.562.298             - 26.611.013 

 
28. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Εµπορικοί χρεώστες 37.184.214 36.243.861 - 27.788.054 
Μείον:  Πρόνοια για επισφαλείς 
   εµπορικούς  χρεώστες   

 
 (5.552.740) 

 
 (5.427.116) 

 
                - 

 
 (4.631.106) 

Καθαροί εµπορικοί χρεώστες 31.631.474 30.816.745 - 23.156.948 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές 7.738.346 8.254.906 42.381 533.731 
Τρέχουσες φορολογικές  
  απαιτήσεις  

 
466.783 

 
353.206 

 
- 

 
- 

Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά 
  µέρη (Σηµ. 39) 

 
  8.717.994 

 
  8.794.169 

 
37.221.754 

 
21.641.364 

     
 48.554.597 48.219.026 37.264.135 45.332.043 
 
Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τα ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 
περιορισµένες λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
που πωλούν σε διάφορες αγορές.  Η ιστορική εµπειρία  του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που 
καταχωρήθηκαν στα βιβλία.  Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν 
υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζηµίες από 
είσπραξη των εµπορικών χρεωστών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Στους εµπορικούς χρεώστες συµπεριλαµβάνονται συγκεκριµένοι χρεώστες ύψους €14.684.931 
(2008: €26.875.003) για το Συγκρότηµα και €- (2008: €21.554.715) για την Εταιρεία, τα 
υπόλοιπα των οποίων είναι ληξιπρόθεσµα αλλά δεν έχουν αποµειωθεί κατά την ηµεροµηνία της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης και για τα οποία το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχουν 
καταχωρήσει πρόνοια εφόσον δεν υπάρχει σηµαντική αλλαγή στη πιστωτική αξιοπιστία των 
χρεωστών αυτών και ακόµη θεωρούνται εισπρακτέα.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν 
κατέχουν οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε αυτά τα ποσά. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
28. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 

Χρονολογική ανάλυση ληξιπρόθεσµων αλλά όχι αποµειωµένων: 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
    
Μέχρι 30 ηµέρες 5.736.726 14.329.869 - 11.078.418
30 – 120 ηµέρες 8.621.032 10.042.930 - 8.454.331
Πέραν των 120 ηµερών      327.173   2.502.204              -   2.021.966
  
 14.684.931 26.875.003              - 21.554.715
 
Το Συγκρότηµα αναγνώρισε ζηµία που ανέρχεται σε €412.613 (2008: €3.961.446) και η 
Εταιρεία σε €- (2008: €3.303.617), για την αποµείωση των εµπορικών χρεωστών κατά τη 
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.  Η ζηµία περιλαµβάνεται στις 
καταστάσεις συνολικών εσόδων. 
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν κατέχουν οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα 
ληξιπρόθεσµα εισπρακτέα. 
 
Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς εµπορικούς χρεώστες: 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 5.427.116 1.465.670 4.631.106 1.217.934 
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για  
  επισφαλείς χρεώστες 

 
412.613 3.961.446 

 
- 3.303.617 

Μεταφορές σε θυγατρικές εταιρείες - - (4.631.106) - 
Ποσό που διαγράφηκε ως µη εισπρακτέο   (286.989)              -   _           -    109.555 
     
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 5.552.740 5.427.116                - 4.631.106 

 

Η πρόνοια που αναγνωρίστηκε αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας αυτών 
των εµπορικών χρεωστών και της παρούσας αξίας των εισπράξεων από την εκκαθάριση. Το 
Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν κατέχουν οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε αυτά τα 
ποσά. 
 

Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα έχει πρόνοια ύψους €496.084 (2008: €496.084) για άλλους 
επισφαλείς χρεώστες. 
 

Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης της οικονοµικής 
θέσης. 



 
 

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 

96
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 2009 2008 
 € € 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία   
Εγκεκριµένο:    
120.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,85  102.000.000 102.000.000 
   
Εκδοθέν   
93.248.408 συνήθεις µετοχές των €0,85   79.261.147  79.261.147 

 
 31 ∆εκεµβρίου 2009  31 ∆εκεµβρίου 2008 
 Αριθµός 

συνήθων 
µετοχών 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αριθµός 
συνήθων 
µετοχών 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

  €  € 
Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο  
Την 1 Ιανουαρίου 93.148.408 79.261.147 93.248.408 79.662.182
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου από 
  τη µετατροπή σε Ευρώ                  -                 -

 
                - 

 
    (401.035)

  
Στις 31 ∆εκεµβρίου 93.148.408 79.261.147 93.248.408 79.261.147
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008, το Ευρώ (‘€’) είναι το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  Κατά τη διάρκεια του 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει µετατραπεί 
από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόµο του 2007, Νόµο 33(Ι)2007.  Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση κατά τη µετατροπή έχει γίνει 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου.  Για τη µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία που καθορίστηκε €1 = 
£0,585274, καθώς και οι πρόνοιες της νοµοθεσίας για στρογγυλοποίηση. 
 
Την 1 Ιουλίου 2008, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ψηφίστηκε η 
µετατροπή και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας µετά τη 
στρογγυλοποίηση από ΛΚ£0,50 σε €0,85. 
 
Επιπρόσθετα, η Έκτατη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, όπως το 
εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί σε Ευρώ και µειωθεί σε 
€102.000.000 και €79.261.144 αντίστοιχα. 
 
Η διαφορά η οποία προέκυψε από τη µετατροπή από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ ύψους €401.035 
έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό ‘∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ’. 
 
Το προσωπικό εξάσκησε 456.344 δικαιώµατα επιλογής αγοράς µετοχών και η Εταιρεία 
προχώρησε σε αντίστοιχη αύξηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

30. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
  

 Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
 Το αποθεµατικό ιδίων µετοχών περιλαµβάνει το κόστος µετοχών της Εταιρείας που 

αποκτήθηκαν µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Επιπλέον το αποθεµατικό ιδίων 
µετοχών περιλαµβάνει το κόστος αγοράς ιδίων µετοχών των θυγατρικών εταιρειών Woolworth 
(Cyprus) Properties Plc και Ermes Department Stores Plc.  
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά 36.264 µετοχών 
συνολικού κόστους κτήσης €40.391.  Ως αποτέλεσµα οι ίδιες µετοχές που κατείχε η Εταιρεία 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ανέρχονται σε 1.220.265, ή ποσοστό 1,31% συνολικού κόστους 
κτήσης ύψους €1.546.485. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά 18.795 µετοχών 
συνολικού κόστους κτήσης €22.881.  Ως αποτέλεσµα οι ίδιες µετοχές που κατείχε η Εταιρεία 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχονται σε 1.184.001, ή ποσοστό 1,27% συνολικού κόστους 
κτήσης €1.506.094. 

 
31. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
Το Συγκρότηµα  

  
Αποθεµατικό 

 

 Αποθεµατικό επανεκτίµησης  
 επανεκτίµησης επενδύσεων Σύνολο 
 € € € 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009    
Την 1 Ιανουαρίου 2009 15.958.181 (1.906.379) 14.051.802 
    

Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων 
  διαθέσιµων προς πώληση 

 
- 

 
(13.807) 

 
(13.807)

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση 8.433 - 8.433 
Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών 
  εσόδων από πώληση επενδύσεων  
  διαθέσιµων προς πώληση 

 
 

               - 

 
 

2.368.821 

 
 

  2.368.821 
    

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 15.966.614    448.635 16.415.249 
    
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008    
Την 1 Ιανουαρίου 2008 11.368.505 (1.181.776) 10.186.729 
    
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων 
  διαθέσιµων προς πώληση 

 
- 

 
(724.603) 

 
(724.603)

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση (1.046.331) - (1.046.331)
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων,  
  εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

 
  5.636.007 

 
              - 

 
  5.636.007 

    

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 15.958.181 (1.906.379) 14.051.802 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
31. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια) 
 
 Τα αποθεµατικά δίκαιης αξίας δεν είναι διανεµητέα. 

 
Η Εταιρεία 

  
Αποθεµατικό 

 

 Αποθεµατικό επανεκτίµησης  
 επανεκτίµησης επενδύσεων Σύνολο 

 € € € 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009    
Την 1 Ιανουαρίου 2009 5.658.278 (1.774.983) 3.883.295 
    
Αναβαλλόµενη φορολογία στην     
  επανεκτίµηση (Σηµ. 33) 1.697 - 1.697 
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων - (5.326) (5.326)
Μεταφορά στην κατάσταση συνολικών 
  εσόδων από πώληση επενδύσεων   
  διαθέσιµων προς πώληση 

 
 

             - 

 
 

1.708.601 

 
 

1.708.601 
    
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 5.659.975    (71.708) 5.588.267 
    

    
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008    
Την 1 Ιανουαρίου 2008 5.645.535 (1.715.969) 3.929.566 
    
Αναβαλλόµενη φορολογία στην     
  επανεκτίµηση (Σηµ. 33) 12.743 - 12.743 
Έλλειµµα από επανεκτίµηση επενδύσεων              -     (59.014)    (59.014)
    
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 5.658.278 (1.774.983) 3.883.295 

 
 Τα αποθεµατικά δίκαιης αξίας δεν είναι διανεµητέα. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
32. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 

 € € € € 
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Τραπεζικές διευκολύνσεις 56.605.995 47.102.286 5.907.720 28.836.010 
Λογαριασµός φάκτορινγκ 8.285.417 5.014.900 - 5.688.862 
Τραπεζικά δάνεια 29.473.283 37.123.626 5.601.459 5.938.316 
∆άνειο από θυγατρική εταιρεία 
  (Σηµ. 39) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.946.702 

∆άνειο από ιθύνουσα  εταιρεία 
  (Σηµ. 39) 

 
13.717.329 

 
8.500.000 

 
- 

 
- 

∆άνειο από συγγενική εταιρεία 
  (Σηµ. 39) 

 
5.000.850 

 
- 

 
- 

 
- 

Άλλα δάνεια - 1.176.022 - 125.522 
Άλλες διευκολύνσεις          32.084     7.112.446                  -    4.059.625 
 113.114.958 106.029.280  11.509.179  50.595.037 
 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά δάνεια 350.677.422 321.567.954 105.070.538 107.975.936 
∆άνειο από ιθύνουσα εταιρεία 
  (Σηµ. 39) 

 
25.180.078 

 
40.445.966 

 
- 

 
- 

Άλλες διευκολύνσεις        157.650          37.709                  -                   - 
 376.015.150 362.051.629 105.070.538 107.975.936 
     
Σύνολο 489.130.108 468.080.909 116.579.717 158.570.973 

 
 Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 

 € € € € 
Αποπληρωτέα:  
Mέσα σε δώδεκα µήνες   48.191.462  46.799.648     5.601.459    12.010.540
  
Από 1 µέχρι 2 έτη 41.672.518 41.327.545 4.343.777 5.138.316
Από 2 µέχρι 5 έτη 96.518.179 126.711.317 8.823.970 11.474.077
Πέραν των 5 ετών 237.666.803 193.975.058   91.902.791   91.363.543
 375.857.500 362.013.920 105.070.538 107.975.936
  
Σύνολο 424.048.962 408.813.568 110.671.997 119.986.476
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
32. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Η κίνηση των πιο πάνω τραπεζικών και άλλων δανείων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως 
εξής: 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 

 € € € € 
     
Την 1 Ιανουαρίου 408.813.568 370.927.360 119.986.476 125.703.922 
Χορήγηση νέων δανείων 25.905.202 43.934.279 2.920.000 6.233.942 
∆ιαγραφές από πώληση 
  θυγατρικής εταιρείας 

 
- 

 
(976.805)

  
- 

Αποπληρωµή δανείων (34.461.724) (11.911.637) (18.011.355) (18.344.681)
Προσθήκες από εξαγορά 
  κοινοπραξίας (Σηµ. 20) 

 
4.283.668 

 
- 

 
- 

 
- 

Τόκοι που πιστώθηκαν   19.540.332     6.840.371     5.776.876      6.393.293 
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 424.081.046 408.813.568 110.671.997 119.986.476 

 
Τα δάνεια είναι εξασφαλισµένα µε: 
 
Συγκρότηµα 

 εµπράγµατες εξασφαλίσεις σε γη και κτήρια του Συγκροτήµατος ύψους €262.283.809 
(2008: €219.835.691). 

 δέσµευση στην αξία εµπορικών εισπρακτέων και του λογισµικού της Εταιρείας µέχρι 
ύψους €1.110.591. 

 εταιρικές εγγυήσεις από συγγενικά µέρη ύψους €187.962.643. 
 δέσµευση µετοχών του Συγκροτήµατος ύψους €10.938.012. 
 δέσµευση 61.806.930 µετοχών της Woolworth (Cyprus) Properties Plc, 6.201.744 µετοχών 

της ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc, 16.300.000 µετοχών της Ermes Department 
Stores Plc και 4.150.500 µετοχών της Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λίµιτεδ. 

 τραπεζικές εγγυήσεις ύψους €12.065.000. 
 εκχώρηση ασφάλειας πυρός ύψους €6.578.116 και εκχώρηση ασφάλειας πυρός και 

σεισµού επί των ακινήτων του Συγκροτήµατος. 
 γενική εκχώρηση εισοδηµάτων από τα δικαιώµατα χρήσης και τα ενοίκια τα οποία θα 

εισπράττουν η Εταιρεία και οι εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος, Woolworth 
Commercial Centre Limited, Apex Limited, ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, Estelte 
Limited και Calandra Limited. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
32. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 

Εταιρεία 
 εµπράγµατες εξασφαλίσεις σε γη και κτήρια του Συγκροτήµατος ύψους €23.536.917 

(2008: €21.536.921). 
 εταιρικές εγγυήσεις από συγγενικά µέρη ύψους €14.063.977 (2008: €21.536.921). 
 δέσµευση µετοχών του Συγκροτήµατος ύψους €10.938.012. 
 δέσµευση 61.806.930 µετοχών της Woolworth (Cyprus) Properties Plc, 16.300.000 

µετοχών της Ermes Department Stores Plc. 
 τραπεζικές εγγυήσεις ύψους €9.500.000. 
 εκχώρηση ασφάλειας πυρός ύψους €6.578.116. 

 
Οι πιο πάνω εξασφαλίσεις καλύπτουν επίσης τις τραπεζικές διευκολύνσεις του Συγκροτήµατος 
και της Εταιρείας. 

 
 Τα δάνεια του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας φέρουν κυρίως κυµαινόµενα επιτόκια ίσα µε 

το βασικό τραπεζικό επιτόκιο και περιθώριο που κυµάνθηκε από 1,00% µέχρι 5,25% (2008: 2% 
µέχρι 5,25%). 

 
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών διευκολύνσεων, τραπεζικών δανείων και 
άλλων δανείων είναι περίπου η ίδια µε τη δίκαιη αξία. 
 

 Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 

 € € € € 
     
Ευρώ 487.101.728 466.875.911 106.521.711 158.570.973 
∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών - 161.976 -  
Αγγλικές στερλίνες     2.028.380     1.043.022                    -                   - 
     

 489.130.108 468.080.909 106.521.711 158.570.973 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
33. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότηµα  
 
 

Φορολογικές
ζηµίες 

Προσωρινές 
διαφορές µεταξύ 
αποσβέσεων και 
κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων 

Επανεκτίµηση 
γης και 

κτηρίων και 
επενδυτικών 
ακινήτων  

 
 
 
 

Σύνολο 
 € € € € 

     

Την 1 Ιανουαρίου 2009 (1.738.494) 3.151.317 9.300.913 10.713.736 
Προσθήκες από εξαγορά 
  κοινοπραξίας (Σηµ. 20) 

 
- 

 
(27.443) 

 
- 

 
(27.443)

Χρέωση/(πίστωση) στην  
  κατάσταση συνολικών εσόδων  
  (Σηµ. 14) 

 
 

36.108 

 
 

641.366 

 
 

(583.850) 

 
 

93.624 
Πίστωση στα αποθεµατικά                 -               -     (21.725)      (21.725)
     

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (1.702.386) 3.765.240 8.695.338 10.758.192 
     

Την 1 Ιανουαρίου 2008 (1.306.653) 2.419.930 3.050.669 4.163.946 
(Πίστωση)/χρέωση στην  
  κατάσταση συνολικών εσόδων 
  (Σηµ. 14) 

 
 

(431.841)

 
 

731.387 

 
 

4.956.794 

 
 

5.256.340 
Χρέωση στα αποθεµατικά                 -                - 1.293.450  1.293.450 
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (1.738.494) 3.151.317 9.300.913 10.713.736 

 
 Το ποσό που χρεώθηκε/(πιστώθηκε) στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων είναι ως 

ακολούθως: 
 2009 2008 
 € € 
Χρέωση λόγω προσωρινών διαφορών µεταξύ αποσβέσεων   
  και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 641.366 731.387 
(Πίστωση)/χρέωση από επανεκτίµηση στη δίκαιη αξία  
  επενδυτικών ακινήτων 

 
(583.850) 

 
4.956.794 

Χρέωση/(πίστωση) λόγω φορολογικών ζηµιών    36.108   (431.841) 
   

    93.624 5.256.340 
 
 Το ποσό που χρεώθηκε στα αποθεµατικά είναι ως ακολούθως: 

 2009 2008 
 € € 
(Πίστωση)/χρέωση λόγω επανεκτίµησης ακινήτων,     
  εγκαταστάσεων και εξοπλισµού   (21.725) 1.293.450 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
33. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία Προσωρινές 
διαφορές µεταξύ 
αποσβέσεων και 
κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων 

 
Επανεκτίµηση 
ακινήτων, 

εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού

 
 

Επανεκτίµηση 
επενδυτικών 
ακινήτων 

 
 
 
 

Σύνολο 
 € € € € 

     
Την 1 Ιανουαρίου 2009 569.531 1.707.031 664.218 2.940.780 
Χρέωση/(πίστωση) στην 
  κατάσταση συνολικών  
  εσόδων (Σηµ.14) 

 
 

129.996 

 
 

- 

 
 

(30.409) 

 
 

99.587 
Πίστωση στα αποθεµατικά 
  (Σηµ.31) 

 
- 

 
(1.697) 

 
- 

 
(1.697) 

Μεταφορές σε θυγατρικές 
  εταιρείες 

 
(183.374) 

 
- 

 
- 

 
(183.374) 

Μεταφορές             - (1.520.672) 1.520.672               - 
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009   516.153     184.662 2.154.481 2.855.296 
     

Την 1 Ιανουαρίου 2008 483.513 1.719.774 671.774 2.875.061 
Χρέωση/(πίστωση) στην 
  κατάσταση συνολικών  
  εσόδων (Σηµ.14) 

 
 

86.018 

 
 

- 

 
 

(7.556) 

 
 

78.462 
Πίστωση στα αποθεµατικά 
  (Σηµ.31) 

 
            - 

 
   (12.743) 

 
           - 

 
   (12.743) 

     

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008   569.531 1.707.031 664.218 2.940.780 
 
 Το ποσό που χρεώθηκε/(πιστώθηκε) στην κατάσταση συνολικών εσόδων είναι ως ακολούθως: 

 2009 2008 
 € € 
Χρέωση λόγω προσωρινών διαφορών µεταξύ αποσβέσεων   
  και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 129.996 86.018 
Πίστωση από επανεκτίµηση στη δίκαιη αξία επενδυτικών   
  επενδυτικών ακινήτων  (30.409)   (7.556) 
   
   99.587  78.462 

 
 Το ποσό που πιστώθηκε στα αποθεµατικά είναι ως ακολούθως: 

 2009 2008 
 € € 
Πίστωση λόγω επανεκτίµησης ακινήτων,    
  εγκαταστάσεων και εξοπλισµού   (1.697)  (12.743) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
34. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 

Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Εµπορικοί πιστωτές 58.959.855 52.998.367 - 18.219.024 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα 
  έξοδα 

 
30.362.560 

 
37.389.329 

 
3.240.268 

 
12.051.796 

Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικά 
  µέρη (Σηµ. 39) 

 
  2.916.363 

 
  2.373.020 

 
30.041.044 

 
16.605.293 

 92.238.778 92.760.716 33.281.312 46.876.113 
     
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Παρακρατήσεις εργολάβων   2.563.123   2.046.107                 -                - 
   2.563.123   2.046.107                 -                - 
     
Σύνολο 94.801.901 94.806.823 33.281.312 46.876.113 

 
Η λήξη των µη τρεχουσών εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων είναι µεταξύ ενός και δύο ετών. 

 
35. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος 4.307.746 4.175.004 1.970.226 2.012.760 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 388.364 558.450 352.007 168.566 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών      32.410      47.895      32.410      32.410 
     
Οφειλόµενη φορολογία 4.728.520 4.781.349 2.354.643 2.213.736 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
36. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

 Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 
  Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
  2009 2008 2009 2008 
 Σηµ. € € € € 
      
Κέρδη έτους  11.603.365 36.707.917 9.586.928 51.540 
Αναπροσαρµογές για:     
Αποσβέσεις: - ακινήτων,  
                        εγκαταστάσεων  
                        και εξοπλισµού 

 
 

16 9.630.501

 
 

9.109.685 

 
 

120.207 

 
 

1.613.578 
- άϋλων στοιχείων 

   ενεργητικού 
 

17 465.082
 

608.460 
 

10.141 
 

116.928 
Φορολογία 14 2.334.415 9.302.381 345.235 1.328.292 
Μερίσµατα εισπρακτέα 8 (1.946.240) (71.282) (4.521.582) (7.225.596) 
Τόκοι πληρωτέοι  25.245.506 25.742.430 7.171.183 9.121.400 
Τόκοι εισπρακτέοι 11 (1.407.937) (1.722.908) (2.962.109) (944.612) 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (144.813) (1.384.330)  (110.496) 
Μερίδιο κερδών συνδεδεµένων 
  εταιρειών 

 
22 1.549.874

 
(3.418.306) 

 
- 

 
- 

(Κέρδη)/ζηµίες από πώληση  
  ακινήτων, εγκαταστάσεων και  
  εξοπλισµού 

 
 

9 34.785

 
 

(18.238) 

 
 

197 

 
 

(31.940) 
∆ιαγραφές ακινήτων,  
  εγκαταστάσεων και  εξοπλισµού 

 
16 23.075

 
83.286 

 
23.075 

 
66.016 

∆ιαγραφές άυλων στοιχείων  
  ενεργητικού 

 
17 12.618

 
159.853 

 
- 

 
147.607 

Ζηµίες/(κέρδη) από επενδυτικές  
  δραστηριότητες 

 
12      587.203

 
(36.530.421) 

 
(9.462.156) 

 
(3.164.797) 

     
Κέρδη από εργασίες πριν τις  
  αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 

 
  47.987.434

 
 38.568.527 

 
    311.119 

 
     967.920 

 
37. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ METOXIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 Το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες κατέχει, 
άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20%, ήταν: 
 Πλήρως  
 πληρωθείσες µετοχές 
 31/12/09 29/4/10 
 % % 
   
Nίκος Κ. Σιακόλας (1)   85,90   85,90 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
37. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ METOXIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(συνέχεια) 
 

(1) Το ποσοστό συµπεριλαµβάνει το ποσοστό της εταιρείας N.K.Shacolas (Holdings) Limited. 
 

Κατά τη διάρκεια του 2009 το Συγκρότηµα δεν είχε συνάψει καµιά σηµαντική σύµβαση στην 
οποία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους είχαν, άµεσα ή 
έµµεσα, ουσιώδες συµφέρον. 

 
38. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ METOXIKOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης ο κυριότερος µέτοχος της Εταιρείας είναι η εταιρεία 
N.K.Shacolas (Holdings) Limited η οποία κατέχει το 85,90% των µετοχών της Εταιρείας.  Ο κ. 
Νίκος Κ. Σιακόλας, Εκτελεστικός Πρόεδρος, κατέχει άµεσα ή έµµεσα (συµπεριλαµβανοµένης 
της συµµετοχής του στην N.K.Shacolas (Holdings) Limited) το 85,90% των µετοχών της 
Εταιρείας. 

 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

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 

  Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 Φύση Συναλλαγών 2009 2008 2009 2008 
  € € € € 
  
Ιθύνουσα  Πωλήσεις εµπορευµάτων - 171.572 - 171.572
 εταιρεία Συµβουλευτικές υπηρεσίες 136.611 45.200 136.611 45.200
 Ενοίκια εισπρακτέα    50.587    49.350    50.584    49.350
    187.198  266.122  187.198  266.122
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

 
(α) Πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών 

  Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 Φύση Συναλλαγών 2009 2008 2009 2008 
  € € € € 
  
Θυγατρικές  Πωλήσεις εµπορευµάτων - - - 3.978.476
  εταιρείες Χρηµατοδοτικές και τόκοι - - 1.795.491 -
 Συµβουλευτικές υπηρεσίες - - 1.565.934 312.689
 Προπληρωµή για πώληση 

  µετοχών της CTC-ARI  
  Airports Limited 

 
 

- 

 
 

- 

 

3.000.000
 Πώληση µετοχών - - 21.900.000 -
 Μερίσµατα εισπρακτέα - - 239.159 -
 Πωλήσεις ακινήτων,  

  εγκαταστάσεων και 
  εξοπλισµού 

 
 

             - 

 
 

             - 

 
 

              -    670.549
               -              - 25.500.584 7.961.714
      
Συνδεδεµένες Πωλήσεις εµπορευµάτων 6.491.559 8.490.251  257.544
  εταιρείες Χρηµατοδοτικές και τόκοι 42.244 - 42.244 -
 Συµβουλευτικές υπηρεσίες 72.121 152.629 72.121 152.629
 Πωλήσεις ακινήτων,  

  εγκαταστάσεων και  
  εξοπλισµού               -

 
 

     50.400 

 
 

              -     50.400
  6.605.924 8.693.280   114.365   460.573
     
Συγγενικές  Πωλήσεις εµπορευµάτων 982.271 228.875 - 18.566
  εταιρείες Χρηµατοδοτικές και τόκοι 825.448 1.072.317 - -
 Συµβουλευτικές υπηρεσίες 663.978 1.950.006 -       -
 Πωλήσεις ακίνητων,  

  εγκαταστάσεων και  
  εξοπλισµού -

 
 

270.965 

 
 

-  270.965
 ∆ικαιώµατα χρήσης 

  ακινήτων -
 

803.974 
 

- -
 ∆ικαιώµατα χρήσης  

  χώρου για διαφηµίσεις       52.245
 

   219.141 
 

               -               -
 Πώληση µετοχών 2.330.000              - 1.165.000              -
  4.853.942 4.545.278 1.165.000   289.531
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

 
(β) Αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών 

  Το Συγκρότηµα  Η Εταιρεία 
  2009 2008 2009 2008 
 Φύση Συναλλαγών € € € € 
  
Ιθύνουσα  
 εταιρεία 

Συµβουλευτικές 
  υπηρεσίες  

 
186.593 

 
- 

 
186.593 

 
- 

 Προπληρωµή για αγορά  
  µετοχών της CTC-ARI 
  Airports Limited 

 
 

              - 

 
 

3.000.000 

 
 

            - 

 
 

               - 
    186.593 3.000.000 186.593                - 
      
Θυγατρικές  Αγορές εµπορευµάτων - -  7.263.825 
  εταιρείες Αγορές ακινήτων,  

  εγκαταστάσεων και 
  εξοπλισµού 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

901 

 
 

4.578 
 Χρηµατοδοτικές και τόκοι - - 311.786 - 
 Συµβουλευτικές  

  υπηρεσίες  
 

             - 
 

              - 
 

  75.115 
 

   201.125 
               -               - 387.802 7.469.528 

      
Συνδεδεµένες  Αγορές εµπορευµάτων - 889.512 - 25.713 
  εταιρείες Συµβουλευτικές 

  υπηρεσίες 
 

- 
 

       5.856 
 

            - 
 

      5.856 
 Αγορές ακινήτων,  

  εγκαταστάσεων και  
  εξοπλισµού 

 
 

    40.593 

 
 

               - 

 
 

  40.593 

 
 

              - 
      40.593    895.368   40.593     31.569 
      
Συγγενικές  Αγορές εµπορευµάτων 48.907 1.018.241 - - 
  εταιρείες Χρηµατοδοτικές και τόκοι 3.490.499 8.954.756 - - 
 Συµβουλευτικές  

  υπηρεσίες 
 

   314.492 
 

    366.500 
 

            - 
 

             - 
  3.853.898 10.339.497             -              - 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 
 

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

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Ποσά εισπρακτέα     
Ιθύνουσα εταιρεία 1.067.033 3.567.605 - 595.664
Θυγατρικές εταιρείες - - 33.080.654 18.170.404
Συγγενικές εταιρείες 5.773.522 800.935 3.691.931 791.892
Συνδεδεµένες εταιρείες 1.877.439   4.425.629      449.169   2.083.404
  8.717.994  8.794.169 37.221.754 21.641.364
  
Ποσά πληρωτέα  
Θυγατρικές εταιρείες - - 30.036.058 16.592.801
Συγγενικές εταιρείες 1.409.814 2.372.597 4.986 12.177
Συνδεδεµένες εταιρείες 1.506.549            423                  -            315
 2.916.363  2.373.020 30.041.044 16.605.293

 
(δ) ∆άνειο από θυγατρική εταιρεία  
 

Το δάνειο από τη θυγατρική εταιρεία Ermes Department Stores Plc είναι αποπληρωτέο ως 
ακολούθως: 

 Η Εταιρεία 
 2009 2008 

 € € 
   

Mέσα σε δώδεκα µήνες               - 5.946.702 
   
               - 5.946.702 

 
Το δάνειο από τη θυγατρική εταιρεία έφερε τόκο προς 6% και αποπληρώθηκε το 2009. 
 

(ε) ∆άνειο από ιθύνουσα εταιρεία 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το υπόλοιπο της θυγατρικής εταιρείας Woolworth (Cyprus) 
Properties Plc µε την ιθύνουσα εταιρεία N.K.Shacolas (Holdings) Limited ύψους 
€56.589.808 µετατράπηκε σε δάνειο. Το δάνειο φέρει τόκο 5.25% (2008: 0,5%) πάνω από 
το βασικό επιτόκιο  και είναι αποπληρωτέο σε περίοδο εννέα ετών αρχίζοντας από την 1 
Ιανουαρίου 2009. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

 
(ε) ∆άνειο από ιθύνουσα εταιρεία (συνέχεια) 

 
Η κίνηση του πιο πάνω δανείου ήταν: 
 Το Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 
   
Την 1 Ιανουαρίου 48.945.966 56.589.808 
Αποπληρωµή (10.816.000) (10.652.976) 
Μεταφορά υπολοίπων από συγγενικές εταιρείες (1.620.644) - 
Τόκοι πληρωτέοι   2.388.085   3.009.134 
   

Στις 31 ∆εκεµβρίου  38.897.407 48.945.966 
 

(ζ) ∆άνεια εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες 
Τα δάνεια εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες περιλαµβάνουν δάνεια που 
παραχωρήθηκαν στις θυγατρικές εταιρείες CTC Automotive Limited (€4.150.286) και 
Amaracos Holdings (CTC+PG) Limited (€5.669.010).  Το δάνειο προς τη CTC Automotive 
Limited φέρει τόκο προς 5,2% και το δάνειο προς τη Amaracos Holdings (CTC+PG) 
Limited φέρει τόκο 6%. 
 

(η) ∆άνεια εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 
Τα δάνεια εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες περιλαµβάνουν δάνεια που 
παραχωρήθηκαν από την εταιρεία CTC-ARI Airports Limited σε συγγενική εταιρεία και 
δάνειο που παραχωρήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία Amaracos Holdings (CTC+PG) 
Limited στην συνδεδεµένη εταιρεία MTN Cyprus Limited. 
 
Τα δύο δάνεια που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία CTC-ARI Airports Limited σε 
συγγενική εταιρεία είναι ύψους €5.599.890, φέρουν τόκο 6 µηνών Euribor πλέον 1,1611% 
και 6 µηνών Euribor πλέον 2% και είναι αποπληρωτέα το 2020 και 2018 αντίστοιχα.  Το 
δάνειο που παραχωρήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία Amaracos Holdings (CTC+PG) 
Limited στη συνδεδεµένη εταιρεία MTN Cyprus Limited είναι ύψους €25.694.464, φέρει 
τόκο ίσο µε Euribor πλέον 1,75% και είναι αποπληρωτέο µεταξύ δύο και πέντε ετών. 

 
(θ) Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων και διευθυντικών στελεχών 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
Αµοιβή και άλλα βραχυπρόθεσµα 
  ωφελήµατα  

  

  ∆ιοικητικών Συµβούλων 463.602 448.871 353.722 348.901 
Αµοιβή και άλλα βραχυπρόθεσµα 
  ωφελήµατα  

  
 

  ∆ιευθυντικών στελεχών 2.560.299 2.107.793  172.221 439.727 
     

 3.023.901 2.556.664  525.943 788.628 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
39. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

 
(θ) Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων και διευθυντικών στελεχών (συνέχεια) 
 

Η συνολική αµοιβή των ∆ιοικητικών Συµβούλων ήταν ως εξής: 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
∆ικαιώµατα ως Εκτελεστικοί 
  Σύµβουλοι 132.830

 
111.810

 
60.310 

 
60.310

Αµοιβή ως Εκτελεστικοί Σύµβουλοι 217.607 217.607 217.607 217.607
∆ικαιώµατα ως µη Εκτελεστικοί 
  Σύµβουλοι 83.440

 
90.160

 
46.080 

 
41.690

Εισφορές σε σχέδια ωφεληµάτων 
  υπαλλήλων  15.065

 
15.065

 
15.065 

 
15.065

Εισφορές σε ταµείο 
  ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 2.009

 
2.009

 
2.009 

 
2.009

Άλλες εισφορές εργοδότη    12.651   12.220   12.651    12.220
  
 463.602 448.871 353.722  348.901

 
Η συνολική αµοιβή και τα άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα των διευθυντικών στελεχών 
συµπεριλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού (Σηµ. 10). 

 
(ι) Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις σε όφελος θυγατρικών, συνδεδεµένων και 
συγγενικών εταιρειών ύψους €37.075.131 (2008: €27.069.373). 
 

40. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 
41. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 Το Συγκρότηµα 
 
(α) Debenhams Κινύρας στην Κάτω Πάφο 

Η θυγατρική εταιρεία Ermes Department Stores Plc έχει συµφωνία ενοικιάσεως του 
πολυκαταστήµατος Debenhams Κινύρας στην Κάτω Πάφο µε την Armonia Estates Limited 
καθώς και παρακείµενου κτηρίου.  Η διάρκεια της ενοικιάσεως είναι µέχρι το 2016.  Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα ανανέωσης της συµφωνίας για ακόµη τρία χρόνια δηλαδή µέχρι 
το 2019. 
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41. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
(β) Ακίνητο στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία 

Η θυγατρική εταιρεία Ermes Department Stores Plc 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 κτήριο αυτό λειτουργεί το πολυκατάστηµα Debenhams Avenue. 

 
(γ) Superhome Center στην Πάφο 

Η θυγατρική εταιρεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited έχει συµφωνία ενοικιάσεως του 
καταστήµατος της στην Πάφο για 14 χρόνια από τις 15 Σεπτεµβρίου 2001. 
 

(δ) CTC Automotive Limited στην Πάφο 
Η θυγατρική εταιρεία CTC Automotive Limited έχει συµφωνία ενοικιάσεως για τα 
καταστήµατα της στην Πάφο για ακόµη ένα χρόνο, δηλαδή µέχρι το έτος 2010 και στην 
Λάρνακα για ακόµη 4 χρόνια, δηλαδή µέχρι το έτος 2013. 

 
Η Εταιρεία 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία δεν είχε ουσιώδεις ανειληµµένες υποχρεώσεις. 
 

42. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
Cyprus Airports (F&B) Limited 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Ermes Department Stores Plc έχει 
αποφασίσει την αύξηση της συµµετοχής της Εταιρείας στην Cyprus Airports (F&B) Limited της 
εταιρείας που διαχειρίζεται τους χώρους µαζικής εστίασης στα αεροδρόµια Λάρνακας και 
Πάφου µέχρι το 2031, από 10% σε 25% µε ισχύ από 1/1/2010.  Το τίµηµα της αύξησης της 
συµµετοχής θα αποφασιστεί αφού διενεργηθεί εκτίµηση της εταιρείας από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οίκο.   
 
Cyprus Limni Resorts and Golf Courses Plc 
Στις 29 Μαρτίου 2010 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας Cyprus Limni 
Resorts and Golf Courses Plc στη Νεοαναπτυσσόµενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
 
Woolworth (Cyprus) Properties Plc 
Στις 2 Μαρτίου 2010, η θυγατρική εταιρεία Woolworth (Cyprus) Properties Plc ανακοίνωσε την 
αγορά κτήµατος στον Στρόβολο, παρά τον υπεραστικό δρόµο Λευκωσίας – Λεµεσού, έκτασης 
16.063 τ.µ..  Η Εταιρεία κατέβαλε για την αξία του κτήµατος €7 εκατοµµύρια.  Στις 30 Μαρτίου 
2010 η Εταιρεία συµφώνησε την πώληση µέρους του κτήµατος (43%) στην G N Gallery 
Famagusta Limited για το ποσό των €6 εκατοµµυρίων. 
 
∆εν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να 
επηρεάζουν τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

43. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 Σύµφωνα µε τα ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα τα κέρδη µετά τη φορολογία 

για το έτος 2009 ανήλθε σε €11.603.365 χωρίς ουσιώδη απόκλιση από το κέρδος που 
παρουσιάστηκε στα ενδεικτικά αποτελέσµατα στις 27 Φεβρουαρίου 2010, που ήταν 
€11.771.088. 
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ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 


