
 
 
 
 

ERMES DEPARTMENT STORES PLC 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ermes Department Stores Plc, κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής Συνεδρίας του (28 Απριλίου 2011), εξέτασε και ενέκρινε τους Τελικούς 
Ελεγμένους Λογαριασμούς για το έτος 2010. 
 
A. Οικονομικά Αποτελέσματα 
 
Τα Ελεγμένα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 2010 δεν παρουσιάζουν 
ουσιώδη διαφορά από τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 22 
Φεβρουαρίου 2011.  Το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ανέρχεται σε €8.005.343.  
 
Οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος 
αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και παρουσιάζονται  στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ermes.com.cy 
 
Β.  Μέρισμα  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, 
την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας του έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2009, ύψους €2.275.000, που ισοδυναμεί με 1,3 σεντ του Ευρώ ανά 
μετοχή, ή 3,82% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Περαιτέρω το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα εξετάσει και την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος πριν το τέλος του 
έτους.  
 
Γ.  Ετήσια Γενική Συνέλευση 
 
Η ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας 
καθορίσθηκε για την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία. 
 
 
Ermes Department Stores Plc 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2011 
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη  
 

 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο 
Νίθνο Κ. ηαθφιαο  

 
     Αληηπξφεδξνο 
     Κψζηαο εβέξεο 

 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
Γηψξγνο Αλειηάδεο  

 
Δθηειεζηηθνί χκβνπινη 
(κε αιθαβεηηθή ζεηξά) 

 
Διέλε Ν. ηαθφια 
Μάξηνο Ν. ηαθφιαο  

 

χκβνπινη 
(κε αιθαβεηηθή ζεηξά) 
 
Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ  
Πάκπνο Ησαλλίδεο  
Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο  
Αλδξέαο Μνπζηνχηαο  
Μάξηνο Παλαγίδεο  

     Μελέιανο Κ. ηαθφιαο  
Αληψλεο Υαηδεπαχινπ  
Francis John McAuley (δηνξίζηεθε 3 Γεθεκβξίνπ 2010) 
 
 

Γξακκαηέαο 
Γηψξγνο Π. Μηηζίδεο 

 
 

 
 

Ννκηθνί χκβνπινη 
Ησαλλίδεο Γεκεηξίνπ 
Σάζζνο Παπαδφπνπινο & πλεξγάηεο 

 

Διεγθηέο 

PricewaterhouseCoopers Limited 

 
Δγγεγξακκέλν Γξαθείν 
Μέγαξν ηαθφια 
Παιαηφο δξφκνο Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ 
Αζαιάζζα, Λεπθσζία 
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Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ 
ππεπζχλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο 
(Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν ηνπ 2007 („Νφκνο‟), 
εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Ermes Department Stores Plc γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2010, επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 22 κέρξη 
 82: 
 

 (i) Καηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
 Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ Νφκνπ, θαη 
 

(ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ηεο  Ermes 
Department Stores Plc θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο  
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν, θαη 

 

(β) ε Έθζεζε πκβνχισλ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη 
 ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Ermes 
Department Stores Plc θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ                                         Τπνγξαθή  
 

Νίθνο Κ. ηαθφιαο - Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο  
    ----------------------------------------------- 

Γηψξγνο Αλειηάδεο - Γηεπζχλσλ χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Διέλε ηαθφια  - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Αλδξέαο Μνπζηνχηαο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Κψζηαο εβέξεο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Μάξηνο Ν. ηαθφιαο – Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Αληψλεο Υαηδεπαχινπ – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Πάκπνο Ησαλλίδεο - Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Μελέιανο ηαθφιαο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Μάξηνο Παλαγίδεο – Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 

Francis John McAuley - Με εθηειεζηηθφο χκβνπινο                       
    ----------------------------------------------- 

Τπέπζπλνο ζχληαμεο ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Γηάλλεο Πέηζαο - Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο     

  ----------------------------------------------- 

Λεπθσζία, 28 Απξηιίνπ 2011
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ Δηήζηα Έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο Διεγκέλεο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δrmes Department Stores Plc (ε „Δηαηξεία‟) θαη ησλ 
εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο, πνπ φιεο καδί αλαθέξνληαη σο „ην πγθξφηεκα‟, γηα ην έηνο 
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Ζ Δηαηξεία είλαη ε ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο Δrmes.  Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ: 

 
Ζ Δηαηξεία 

 
Debenhams: Γέθα πνιπθαηαζηήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε εηδψλ κφδαο, 

θαιιπληηθψλ, παηρληδηψλ, νηθηαθψλ ζθεπψλ, ηξνθίκσλ, θαθεηεξίαο  θαη 
άιισλ εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηελ 
νηθνγέλεηα.  Σα πνιπθαηαζηήκαηα απηά βξίζθνληαη ζηε Λεπθσζία, Λεκεζφ, 
Λάξλαθα θαη Πάθν, 

 
ΕΑΚΟ:  Σέζζεξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο εζσξνχρσλ, θαιηζηθψλ, καγηφ,  

εηδψλ  ξαπηηθήο θιπ. θαη ηξηαληαέλα θαηαζηήκαηα εηδψλ ΕΑΚΟ πνπ 
θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ Κχπξν, κέζσ απνθιεηζηηθψλ ζπκθσληψλ 
δηθαηφρξεζεο (franchise agreements), 

 
NEXT:  Δπηά θαηαζηήκαηα κφδαο ζηε Λεπθσζία, Λεκεζφ, Λάξλαθα θαη Πάθν, 
 
Peacocks: Πέληε θαηαζηήκαηα εηδψλ κφδαο ζηε Λεπθσζία, Λεκεζφ θαη Πάθν, 
 
Oviesse:  Γχν θαηαζηήκαηα εηδψλ κφδαο ζηε Λεπθσζία 
 
Cortefiel:   Έλα θαηάζηεκα κφδαο ζην Mall of Cyprus, θαη ζε πνιπθαηαζηήκαηα 

Debenhams, 
 
Glow:  Γχν θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ ζηε  Λεπθσζία, 
 
Springfield:  Έλα θαηάζηεκα κφδαο ζηε Λεπθσζία θαη ζε πνιπθαηαζηήκαηα 

Debenhams, 
 
Σν πγθξφηεκα 
 
Aξηφπνιηο: 100% εμαξηεκέλε εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο θαθεηέξηεο θαη ηα 
αξηνπσιεία εληφο ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ Debenhams, ην αξηνπσιείν ζην Mall of 
Cyprus, ην αξηνπσιείν / ςεζηαξηά θαη ην Park Café ζην Annex 4 ζην Δκπνξηθφ Πάξθν 
ηαθφια ζηε Λεπθσζία,  
   
Super Home Center:  ηέζζεξα κεγάια θαηαζηήκαηα εηδψλ γηα ην ζπίηη, ην εξγαζηήξη, ην 
ζρνιείν, ην γξαθείν θ.ι.π. ζηε Λεπθσζία, ηε Λεκεζφ θαη ζηελ Πάθν, πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θαηά 51% εμαξηεκέλε εηαηξεία Superhome Center (DIY) Limited, 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 

 
Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο (ζπλέρεηα) 
 
BFCR: Κνηλνπξαμία δηαρείξηζεο 9 θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, θπξίσο εηδψλ 
ηξνθίκνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ Βξεηαληθψλ βάζεσλ, 
 
Fashionlink (Eιιάδα):  Ληαληθφ εκπφξην ζηελ Διιάδα, κε έμη θαηαζηήκαηα πψιεζεο εηδψλ 
παηδηθήο κφδαο Next, δχν θαηαζηήκαηα κφδαο Peacocks θαη έλα θαηάζηεκα κφδαο Oviesse, 
ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Ζξάθιεην, Λάξηζα, Πάηξα θαη Ησάλληλα, κέζσ ηεο 100% εμαξηεκέλεο 
εηαηξείαο Fashionlink S.A., 
 
CTC - ARI Airports Limited: έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην έηνο 2031 (ζπκκεηνρή ηεο 
Δηαηξείαο 50%).  
 
Scandia Company Limited (θαη ηε ζπγαηξηθή ηεο ΗDΔΔΑ Distribution of Appliances 
Limited):  Αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή, δηαλνκή, ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε, κέζσ ηεο 
νκψλπκεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (ζπκκεηνρή 
100%).  
 
Domex Trading Co Limited:  Eμππεξεηεί ηνλ ηνκέα ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο, κε είδε 
πγηεηλήο, θεξακηθά, επαγγεικαηηθά εξγαιεία Hilti, είδε θσηηζκνχ Philips, κπιάηληο θαη 
ηέληεο (ζπκκεηνρή 100%).  
 
Cyprus Airports (F&B) Limited: ε Ermes θαηέρεη πνζνζηφ 25% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο 
απηήο, πνπ έρεη ηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο (food and beverage) ζηα 
αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031. 
 

Απνηειέζκαηα 
 
Σν πγθξφηεκα 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 22.  Ο θχθινο 
εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, αλήιζε ζε 
€268.807.192 ζε ζρέζε κε €271.120.440 ην 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 0,85%. Σνχην 
δείρλεη φηη ην πγθξφηεκα παξά ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, θαηάθεξε κε ηηο 
ελέξγεηεο ηνπ αιιά θαη ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 
ιηαλεκπνξίνπ λα αληηζηαζεί ζηε γεληθφηεξε κείσζε πνπ πθίζηαηαη ε αγνξά.  
 
Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ απμήζεθαλ θαηά 1,1% θαη αλήιζαλ ζηα 
€74.845.278 (2009: €74.059.964), ην θέξδνο πξηλ ηηο απνζβέζεηο, ηα ρξεκαηνδνηηθά 
έμνδα θαη ηε θνξνινγία (EBITDA), αλήιζε ζηα €21.227.993 ζε ζρέζε κε €21.192.088 ην 
2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 0,17%.  
 
Απηφ δείρλεη φηη ην πγθξφηεκα ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηε δεκηνπξγία 
εηζνδεκάησλ θαη ξεπζηφηεηαο, γηα λα θαιχπηεη φιεο ηηο δαπάλεο, απνζβέζεηο θαη 
ρξεκαηνδνηηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο θαη βειηηψζεηο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Οη απνζβέζεηο πνπ δελ απνηεινχλ ηακεηαθή εθξνή, 
αλήιζαλ ζε €9.062.781 ζε ζρέζε κε €8.375.531 ην 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 
8,23%.   
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 

Απνηειέζκαηα (ζπλέρεηα) 
 
Σν θαζαξφ θέξδνο ηνπ πγθξνηήκαηνο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θνξνινγίαο, αλήιζε ζε 
€8.005.344 έλαληη €8.223.591 ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο.  Χο απνηέιεζκα, ηα θέξδε αλά 
κεηνρή κεηψζεθαλ ζε 3,6 ζελη απφ 3,8 ζελη πνπ ήηαλ ην 2009. 
 
Ζ Δηαηξεία 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 27.  Ο θχθινο εξγαζηψλ γηα 
ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ €143.182.561 (2009: €147.931.682). Σν 
θέξδνο πξηλ ηηο απνζβέζεηο, ηα ρξεκαηνδνηηθά έμνδα θαη ηε θνξνινγία (EBITDA) αλήιζε 
ζε €13.146.785 (2009: €14.182.146) θαη ην θαζαξφ θέξδνο κεηά ηε θνξνινγία αλήιζε ζε 
€5.258.194 (2009: €6.186.681). Ζ κείσζε νθείιεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη 
πην πάλσ. 
 

Αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ, ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επίδνζεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
Σν 2010 ήηαλ θαηά γεληθή νκνινγία κηα δχζθνιε ρξνληά, πνπ ζεκαδεχηεθε απφ ηελ 
έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο, ηε κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηε κείσζε ζηα 
σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Λεκεζνχ, ηεο 
αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη γεληθά κηαο αβέβαηεο θαηάζηαζεο γηα ην θάζε λνηθνθπξηφ.  
 
Παξφια απηά, ην πγθξφηεκα Ermes ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, θαηάθεξε κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζπλεηή πνιηηηθή ηνπ, ζηε 
δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ εμφδσλ ηνπ, λα 
αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, λα δηαηεξήζεη ηε ξεπζηφηεηα ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηα 
εηζνδήκαηα πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο δαπάλεο θαη απνζβέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
επελδχζεηο θαη βειηηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, θαη λα παξνπζηάζεη κηα 
ζεηηθή θαηάζηαζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
  
εκαληηθέο επηηπρίεο κε δηεζλή αλαγλψξηζε, αθνχ αληαγσλίζηεθαλ  κε φια ηα αεξνδξφκηα 
ηνπ θφζκνπ, πέηπραλ νη εηαηξείεο καο CTC-ARI Airports Ltd θαη Cyprus Airports (F&B) Ltd. 
Ζ πξψηε θέξδηζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ηνλ ηίηιν ηνπ «Καιχηεξνπ Νένπ πγθξνηήκαηνο 
Καηαζηεκάησλ ζε αεξνδξφκην» πνπ απνλεκήζεθε απφ ηελ DFNI Global Travel Retail 
Awards ζην Λνλδίλν θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 θέξδηζε ζηα 26α εηήζηα βξαβεία Frontier 
ζηηο Κάλλεο, πνπ απνηεινχλ ηελ θνξσλίδα ηεο αλαγλψξηζεο ζην ιηαληθφ εκπφξην ηεο 
ηαμηδησηηθήο βηνκεραλίαο ζηα αεξνδξφκηα , ηνλ ηίηιν γηα ην Best Marketing Campaign of 
Year by Retailer, ελψ ήηαλ θηλαιίζη ζε άιιεο ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ δεχηεξε θέξδηζε ηελ 
πξψηε ζέζε παγθφζκηα ζηα Food and Beverage Awards γηα ηνπο θαιχηεξνπο ρψξνπο 
εζηίαζεο (εζηηαηφξηα & θαθεηεξίεο) γηα αεξνδξφκηα πνπ εμππεξεηνχλ θάησ απφ 10 
εθαηνκκχξηα επηβάηεο.   
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
 

Πξνβιεπφκελεο εμειίμεηο θαη θίλδπλνη 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζα ζπλερίζνπλ λα 
θαηαβάιινπλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα λα ζπγθξαηήζνπλ αθελφο ηηο δαπάλεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη, αθεηέξνπ, κε εληαηηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, λα δηαηεξήζνπλ θαη 
απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο. Παξάιιεια, κειεηψληαο ηα δεδνκέλα φπσο απηά 
δηακνξθψλνληαη ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία, θπξίσο ζηα ζέκαηα αλαθαηαλνκήο ησλ 
εκπνξηθψλ θαη αγνξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, 
Κππξίσλ θαη μέλσλ, ζα κειεηά θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηνπο ρψξνπο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 
 
Μαθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα 
πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ 
ζπλεξγαζηψλ ηνπ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ζηε βειηίσζε ηνπ 
πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο, ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζήο ηνπ απφ νπνηνδήπνηε 
ζπγθεξηκέλν ζπλεξγάηε ή πξνκεζεπηή θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο. 
 

Οη επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ 
αγνξά, αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεη 
ην πγθξφηεκα.  Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ 
πεπνίζεζε φηη ην πγθξφηεκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη επαξθψο απηνχο ηνπο 
θηλδχλνπο. 
 

Άιιν ζέκα 
 
Ζ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο/ηνπ ζηελ 
Cyprus Airports (F&B) Limited ηεο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρψξνπο καδηθήο 
εζηίαζεο ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κέρξη ην 2031, απφ 10% ζε 25% κε ηζρχ 
απφ 1/1/2010.  Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο αλήιζε ζε €1.200.000.  
Ζ ζηξαηεγηθή απηή επέλδπζε, αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη νθέιε ζηελ αλάπηπμε ησλ 
εξγαζηψλ ηεο Ermes αιιά θαη ηεο 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Artopolis, πνπ αζρνιείηαη κε 
ζπλαθή πξντφληα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
 

Μέξηζκα 
 
Παξά ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα πξνηείλεη 
ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο ηνπ 
έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, χςνπο €2.275.000, πνπ ηζνδπλακεί κε 1,3 ζελη 
αλά κεηνρή ή 3,82% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα απνθαζίζεη ηελ θαηαβνιή πεξαηηέξσ κεξίζκαηνο πξηλ ην 
ηέινο ηνπ έηνπο. 
 
ηηο 2 Απγνχζηνπ 2010 πιεξψζεθε κέξηζκα χςνπο 1,3 ζελη ηνπ Δπξψ αλά κεηνρή απφ 
ηα θέξδε ηνπ έηνπο 2008, πνπ αλέξρεηαη ζε €2.268.496. 
 
ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010 πιεξψζεθε κέξηζκα πςνπο 2,2 ζελη ηνπ Δπξψ αλά κεηνρή απφ 
ηα θέξδε ηνπ έηνπο 2008, πνπ αλέξρεηαη ζε €3.838.996. 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 
 
Γελ ππήξραλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 

Ίδηεο κεηνρέο 
 
ηηο 28 Απξηιίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε φπσο ζπγθαιέζεη Έθηαθηε 
Γεληθή πλέιεπζε (ακέζσο πξηλ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε) ηεο νπνίαο ε εκεξνκελία 
ζα αλαθνηλσζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, κε ζθνπφ ηελ επαλέγθξηζε ηνπ Δηδηθνχ 
Φεθίζκαηνο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ 
εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 
 
Λφγσ ηεο κεηνρηθήο δνκήο ηεο Δηαηξείαο ην δηθαίσκα απηφ ζα αζθείηαη κφλν θαηφπη 
έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 
 

Δζσηεξηθή αμία κεηνρήο 
 
Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο, βάζεη ηνπ ελνπνηεκέλνπ θαζαξνχ 
ελεξγεηηθνχ ήηαλ €0,50 (31 Γεθεκβξίνπ 2009 €0,50), αλά κεηνρή ησλ €0,34.   
 

Πεξηβαιινληηθή επζχλε 
 
Πάγηα πνιηηηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη ε απζηεξή εθαξκνγή ησλ Νφκσλ ηνπ Κξάηνπο 
θαη ε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. ε απηά ηα πιαίζηα θαηαβάιιεηαη ζπλερήο 
πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, 
Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη δηαρείξηζε πιηθψλ θαη απνβιήησλ 
πεξηιακβαλνκέλσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, κπαηαξηψλ 
θαη νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 94/62 ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη  ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, επηζεσξήζεηο, έιεγρνη θαη εθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ.  
 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ εκεξνκελία απηήο 
ηεο Έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1.  Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010, εθηφο ηνπ θ. Francis McAuley, ν νπνίνο 
δηνξίζηεθε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2010.  
 
χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, νη θ.θ. Νίθνο Κ. ηαθφιαο, Γηψξγνο Αλειηάδεο, 
Μάξηνο Ν. ηαθφιαο, Πάκπνο Ησαλλίδεο, Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο, Αληψλεο Υαηδεπαχινπ 
θαη Francis McAuley εμέξρνληαη, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα 
επαλεθινγή. 
 
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ή ζηελ ακνηβή ησλ 
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
 

πκθέξνληα πκβνχισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 
 

Σν άκεζν θαη έκκεζν ζπκθέξνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 
Δηαηξείαο, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο Έθζεζεο, ήηαλ σο 
εμήο: 
 

 % 

  

Νίθνο Κ. ηαθφιαο 67,86 

Γηψξγνο Αλειηάδεο                      - 

Διέλε Ν. ηαθφια 0,17 

Μάξηνο Ν. ηαθφιαο                      - 

Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ                      - 

Francis John Mcauley 0,06 

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο                      - 

Αλδξέαο Μνπζηνχηαο 0,01 

Μάξηνο Παλαγίδεο 0,24 

Κψζηαο εβέξεο 0,03 

Μελέιανο ηαθφιαο 0,29 

Αληψλεο Υαηδεπαχινπ 0,01 

 
Σα πνζνζηά ηνπ θ. Νίθνπ  Κ. ηαθφια πεξηιακβάλνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ 
ηέθλσλ ηνπ, πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηεο CTC θαη άιισλ 
εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ. 
 

Κπξηφηεξνη κέηνρνη 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο Έθζεζεο, νη πην θάησ κέηνρνη ηεο 
Δηαηξείαο θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο Δηαηξείαο: 
 

 

 

 

 
 
 

πκβάζεηο κε πκβνχινπο θαη ζπλδεφκελα κέξε 
 
Πέξαλ ησλ ππνινίπσλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 31 ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε άιιε 
ζεκαληηθή ζχκβαζε κε ηελ Δηαηξεία ή ηηο εμαξηεκέλεο ή ζπγγεληθέο ηεο, ζηελ νπνία 
χκβνπινο ή ζπλδεφκελα κέξε είραλ νπζηψδεο ζπκθέξνλ. 
 

Γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ 

Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

 

 % 
  

Νίθνο Κ. ηαθφιαο  (κέζσ ηεο  Cyprus Trading Corporation Plc 
θαη άιισλ Δηαηξεηψλ) 

 
67,86 

Debenhams Retail Plc 10,00 
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Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 
 
 

Παξαξηήκαηα 
 
Σν πγθξφηεκα δελ ιεηηνπξγνχζε κέζσ νπνησλδήπνηε παξαξηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο.  
 

Οπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ έλδεημεο απνηειεζκάησλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ θαη 
ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο 
 

Σα ειεγκέλα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνπλ 
ηηο πην θάησ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο έλδεημεο απνηειεζκάησλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ θαη ησλ 
ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο.  
 
 € 

 
Κέξδνο ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε 8.063.398 
Φνξνινγία (25.728) 
Άιιεο δηαθνξέο (32.326) 
 _________ 

Κέξδνο ζχκθσλα κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 8.005.344 
 ========= 

 

Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 

Οη Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο, PricewaterhouseCoopers Limited, έρνπλ εθδειψζεη επηζπκία λα 
ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  Φήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο, ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 
 
Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 
 
Νίθνο Κ. ηαθφιαο 
Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο 
 
Λεπθσζία, 28 Απξηιίνπ 2011 
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο 
                                             

Μέξνο A 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζσζηή θαη ρξεζηή δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε ζπλερή πξνζηαζία 
ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ Μεηφρσλ, έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα θαη εθαξκφδεη ηηο 
Αξρέο θαη Γηαηάμεηο ηνπ. 

 
Μέξνο Β  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη ηεξνχληαη φιεο νη Αξρέο θαη Γηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πιελ ηεο λέαο δηάηαμεο Β.3.1, φπσο αλαθέξεηαη θαησηέξσ 
ζηελ παξάγξαθν πεξί ακνηβήο Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ.   

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΤΛΩΝ  

 

Καζήθνληα θαη Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ 
 

Ζ Δηαηξεία δηεπζχλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 13 κέιε, 
απφ ηα νπνία νη 9 Γηνηθεηηθνί χκβνπινη είλαη κε - Δθηειεζηηθνί θαη απφ απηνχο νη 4 είλαη 
Αλεμάξηεηνη.  
 
Σε ζέζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηέρεη ν θ. Νηθφιαο Κ. 
ηαθφιαο. Τπάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, ζέζε πνπ θαηέρεη ν θ. Γηψξγνο Αλειηάδεο. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ    
Δθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ 
παξνπζίαζε ζεκάησλ γηα ιήςε απφθαζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ ε 
ελαζρφιεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη ε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά 
θπξίσο ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία θαη δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.           

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, αθνχ ιάβεη έγθαηξε, νινθιεξσκέλε θαη έγθπξε  
πιεξνθφξεζε, ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλεδξίεο γηα κειέηε θαη ιήςε 
απνθάζεσλ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη πηζηά ζε Πξαθηηθά.  Καηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 2010 
έγηλαλ 6 ζπλεδξίεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη θαζνξίζεη ζέκαηα γηα ηα  νπνία  
απνθάζεηο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη κφλν απφ απηφ.  Μεξηθά ζέκαηα κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη ζε εηδηθέο επηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο απηφ λα 
απαιιάζζεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηε ζπιινγηθή επζχλε ηνπο.  Κακηά 
θαηεγνξία κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ επζχλε  
ηεο έλαληη θάπνηαο άιιεο.  
 
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε λα παξέρεη έγθαηξε, νινθιεξσκέλε θαη 
έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε ηνπ είλαη 
θαηάιιεια ελεκεξσκέλα γηα ηα ζέκαηα πνπ εγείξνληαη ζηηο ζπλεδξίεο.  
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Όινη νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ Δθηειεζηηθφ Πξφεδξν, ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ηνλ Γξακκαηέα,  θαζψο επίζεο θαη ηνπο Δμσηεξηθνχο θαη 
Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο.  Ο θάζε Γηνηθεηηθφο χκβνπινο ηπγράλεη θαηάιιειεο 
ελεκέξσζεο ηελ πξψηε θνξά πνπ δηνξίδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, 
θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.  Όινη νη 
Γηνηθεηηθνί χκβνπινη αζθνχλ αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα ηελ θξίζε ηνπο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιακβάλνπλ, φπνηε θξίλνπλ αλαγθαίν, αλεμάξηεηεο 
επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο κε έμνδα ηεο Δηαηξείαο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο Έθζεζεο, απαξηίδεηαη απφ ηνπο 
πκβνχινπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πην θάησ.  Όινη ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2010, εθηφο ηνπ θ. Francis McAuley, ν 
νπνίνο δηνξίζηεθε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2010.  
 
χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ζε θάζε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε απνρσξεί 
κε δηθαίσκα επαλεθινγήο ην 1/2 ησλ αξραηφηεξσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
θαζψο επίζεο θαη φζνη δηνξίζηεθαλ κεηά ηελ πξνεγνχκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 
 
Καηά ηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε νη θ. Νίθνο Κ. ηαθφιαο, Γηψξγνο Αλειηάδεο, 
Μάξηνο Ν. ηαθφιαο, Πάκπνο Ησαλλίδεο, Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο, Αληψλεο Υαηδεπαχινπ 
θαη Francis McAuley  εμέξρνληαη, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα 
επαλεθινγή. 
 
Όπσο απαηηείηαη απφ ηνλ Κψδηθα, παξαηίζεληαη πην θάησ ζχληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία 
γηα φζνπο πκβνχινπο απνρσξνχλ θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 

 
Νίθνο Κ. ηαθφιαο - Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο ησλ εηαηξεηψλ N.K. Shacolas (Holdings) 
Limited, Ermes Department Stores Plc θαη ηεο Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc. 
Πξφεδξνο ηεο Hermes Airports Limited θαη ηεο MTN (Cyprus) Ltd θαη Δπίηηκνο Πξφεδξνο 
ηεο Woolworth (Cyprus) Properties Plc, ηεο ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc θαζψο 
θαη ηεο CTC-ARI Airports Limited. 
 
Γηεηέιεζε Δπίηηκνο Πξφμελνο ηνπ Μεμηθνχ ζηελ Κχπξν απφ ην 1990 κέρξη ην 2006. Έηπρε  
δηαθξίζεσλ απφ έμη Αξρεγνχο Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ θαη ηηκήζεθε κε ην Μεηάιιην 
Δμαίξεηεο Πξνζθνξάο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 
Γηψξγνο Αλειηάδεο – πνχδαζε θαη εξγάζηεθε σο Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο (ACA) ζην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Κχπξν. Απφ ην 1995 εξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν εηαηξεηψλ ηαθφια 
φπνπ δηαηέιεζε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΕΑΚΟ Ληδ, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο 
Woolworth (Cyprus) Properties Plc θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Superhome Center (D.I.Y.) 
Ltd θαη είλαη ζχκβνπινο ζε δηάθνξεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. Απφ ην 2005 είλαη ν 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Ermes Department Stores Plc. 
 
Μάξηνο Ν. ηαθφιαο – πνχδαζε ζηελ Ακεξηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη είλαη θάηνρνο 
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Δίλαη Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηεο N.K. Shacolas 
(Holdings) Limited,  Δθηειεζηηθφο χκβνπινο ηεο Woolworth (Cyprus) Properties Plc θαη 
ηεο Cyprus Trading Corporation Plc θαη Γηνηθεηηθφο χκβνπινο ηεο MTN (Cyprus) Ltd θαη 
άιισλ εηαηξεηψλ. 
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Πάκπνο Ησαλλίδεο -  πνχδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ζην Παλεπηζηήκην 
ηνπ Λνλδίλνπ.  Δίλαη θάηνρνο ηνπ ηίηινπ Master of Law ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ 
θαη κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πλδέζκνπ Κχπξνπ. Δίλαη Γηεπζχλσλ πλέηαηξνο ηνπ 
Γηθεγνξηθνχ Γξαθείνπ Ησαλλίδεο Γεκεηξίνπ, λνκηθφο ζχκβνπινο ζε δηάθνξνπο 
νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο θαη κέινο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 
δεκνζίσλ εηαηξεηψλ.  
 
Αληξέαο Λνπξνπηδηάηεο - Οηθνλνκνιφγνο, απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην.  
Δίλαη κέηνρνο / δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Ebex Ltd.  Δίλαη αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΔΒΔ θαη 
Γηνηθεηηθφο χκβνπινο ηεο Cyprus Trading Corporation Plc, ηεο Ermes Department Stores 
Plc θαη άιισλ εηαηξεηψλ. Μέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο.    
 
Αληψλεο Υαηδεπαχινπ - πνχδαζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Ακεξηθάληθν 
Παλεπηζηήκην Βεξπηνχ θαη ην Παλεπηζηήκην ASTON, ζην Birmingham, Αγγιίαο.  Δίλαη 
κέινο ηνπ British Institute of Management, ηνπ Charted Institute of Marketing θαη Fellow 
ηνπ Institute of  Directors.  Δίλαη Πξφεδξνο θαη Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο ΔΣΚΟ Ληδ,  
OLYMPUS Wineries Ltd θαη Οηλνπνηίαο ΟΛΤΜΠΟ Διιάο ΑΒΔΔ. Δπίζεο είλαη κέινο  ησλ 
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηεο Alpha Bank Limited, Petrolina (Holdings) Public Ltd θαη A&P 
Andreou & Paraskevaides Enterprises Public Company Ltd. 
 
Francis McAuley - πνχδαζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Έρεη 
κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, φπνπ εξγάζηεθε γηα πνιιά ρξφληα ζε 
κεγάιεο εηαηξείεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Οιιαλδία θαη 
ζηε Γεξκαλία. Γηεηέιεζε δηεπζπληήο δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθνχ ζηνλ Όκηιν Sears 
Clothing. Απφ ην 1999 εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία Debenhams Retail Plc, Ζλσκέλνπ 
βαζηιείνπ, φπνπ ζήκεξα είλαη Γηεπζπληήο Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 
 
Αλεμαξηεζία Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ 
 
Ζ ζχλζεζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ πκβνχισλ ζε θαηεγνξίεο  
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πην θάησ:   
 
Πίλαθαο 1: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 
 

Δθηειεζηηθνί χκβνπινη  
 
Νίθνο Κ. ηαθφιαο                                                       

Γηψξγνο Αλειηάδεο 

Διέλε Ν. ηαθφια                                                      

Μάξηνο Ν. ηαθφιαο                                                          
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
 

Με Δθηειεζηηθνί χκβνπινη 
 
Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ                                                   

Πάκπνο Ησαλλίδεο                                           

Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο  - Αλεμάξηεηνο   

Αλδξέαο Μνπζηνχηαο       - Αλεμάξηεηνο 

Μάξηνο Παλαγίδεο             

Κψζηαο εβέξεο               

Μελέιανο ηαθφιαο          - Αλεμάξηεηνο  

Αληψλεο Υαηδεπαχινπ     - Αλεμάξηεηνο  

Francis McAuley               - (απφ 3 Γεθεκβξίνπ 2010)  

 
Ζ πην πάλσ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ζχκθσλε κε ηα θξηηήξηα πεξί αλεμαξηεζίαο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, πηνζεηψληαο ηηο Αξρέο ηνπ Κψδηθα, πξνρψξεζε 
ζηε ζχζηαζε ησλ πην θάησ Δπηηξνπψλ θαη ζηελ έγθξηζε ησλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο 
ηνπο,  νη  νπνίνη  ζπλάδνπλ κε ηνλ Κψδηθα θαη είλαη ζηε δηάζεζε φπνηνπ ελδηαθέξεηαη θαη 
επηζπκεί πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ζην Δγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο 
Δηαηξείαο. Οη Δπηηξνπέο απηέο θαιχπηνπλ θαη φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο Ermes 
Department Stores Plc.  

 

α.  Επιτροπή Διορισμών 

 
Κχξην θαζήθνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ είλαη ε ηήξεζε κηαο θαζνξηζκέλεο θαη 
δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο φζνλ αθνξά εηζεγήζεηο γηα ην δηνξηζκφ λέσλ κειψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα εθθέξεη απφςεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επί ηέηνησλ 
εηζεγήζεσλ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη Με 
Δθηειεζηηθνί χκβνπινη, είλαη ηα αθφινπζα: 
 
Μάξηνο Παλαγίδεο, Πξφεδξνο  -  Με Δθηειεζηηθφο  
Γηψξγνο Αλειηάδεο  -  Δθηειεζηηθφο   
Αλδξέαο Μνπζηνχηαο -  Με Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο 

 
Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν θαη αλαθέξεηαη ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δπίζεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά 
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο 
θαζψο θαη ηπρφλ εηζεγήζεηο ηεο. 
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 

 

β.  Επιτροπή Αμοιβών 

 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ απαξηίδεηαη απφ ηνπο πην θάησ κε Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο 
πκβνχινπο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη Αλεμάξηεηνη: 
 
Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ, Πξφεδξνο  -  Με Δθηειεζηηθφο 
Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο -  Με Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο 
Αληψλεο Υαηδεπαχινπ   -  Με Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο 
 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν θαη  επζχλε ηεο είλαη ε 
ππνβνιή  εηζεγήζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επί ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ 
ακνηβψλ ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, θαζψο θαη γηα ηνπο φξνπο ησλ 
ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ εξγνδφηεζεο. Ζ ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.  
 
γ.  Επιτροπή Ελέγχου 
 
Ο ξφινο θαη ε επζχλε ηεο θαιχπηνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ Δμσηεξηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 
Διεγθηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βεβαίσζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, ζέκαηα ινγηζηηθψλ 
ρεηξηζκψλ, ζέκαηα επηζθφπεζεο ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηηο νπνίεο δπλαηφλ λα 
ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε, κε ηε βνήζεηα ησλ Λεηηνπξγψλ 
πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα, ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο.  Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα 
πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηζεσξνχληαη επί ζπλερνχο βάζεο απφ ην Σκήκα 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ ηαθφια, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή 
Διέγρνπ θαη επηζθνπεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.   

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ ηνπο πην θάησ κε Δθηειεζηηθνχο 
Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη αλεμάξηεηνη: 
 
Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ, Πξφεδξνο - Με Δθηειεζηηθφο 
Αλδξέαο Μνπζηνχηαο  - Με Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο 
Αλδξέαο Λνπξνπηδηάηεο - Με Δθηειεζηηθφο, Αλεμάξηεηνο 

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ην ρξφλν.  Δμεηάδεη, κεηαμχ άιισλ, 
ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηα εζσηεξηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (company‟s 
internal financial controls) ηηο εθζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (company‟s internal controls) 
ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk management systems). 
Δηζεγείηαη ην δηνξηζκφ ή ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ησλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ 
Διεγθηψλ θαη παξαθνινπζεί ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ Δηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ειεγθηηθψλ θαη άιισλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα 
παξέρνπλ. 
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζπλέρεηα) 

 
Οη Δμσηεξηθνί Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο, πέξαλ ηεο παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην 
έηνο 2010, δελ έρνπλ πξνζθέξεη θακηά άιιε ππεξεζία ζηελ Δηαηξεία, εθηφο απφ εξγαζίεο 
γηα θνξνινγηθά ζέκαηα θαη Φ.Π.Α., πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 
πνπ παξέρνπλ. 

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηά επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα 
ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη, φπνηε ρξεηαζηεί, δχλαηαη λα θαιεί ζηηο ζπλεδξίεο  ηεο εηδηθνχο 
επί ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκάησλ. 
 
Ακνηβή Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ 
 
Οη ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
θαηφπηλ ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ. Πξνο ηνχην, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ ελεξγεί 
κέζα ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Ακνηβψλ πνπ εγθξίζεθε απφ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε 
ησλ Μεηφρσλ θαη είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ Β.2 ηνπ Κψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  
 
Καλέλαο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο δελ εκπιέθεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ. Σα 
πθηζηάκελα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ είλαη 
ανξίζηνπ ρξφλνπ, ε πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα ρξφλν θαη νη 
πξφλνηεο γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ησλ ζπκβνιαίσλ είλαη κε βάζε ηνλ 
Νφκν πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρφιεζεο.  
 
Οη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέιε Δπηηξνπψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη αλάινγεο κε 
ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. Οη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ 
πκβνχισλ, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εγθξίλνληαη απφ 
ηνπο Μεηφρνπο ζε Γεληθή πλέιεπζε. Οη ακνηβέο ησλ κε Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ δελ 
ζπλδένληαη κε ηελ θεξδνθνξία, νχηε ιακβάλνπλ ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ζε ζπληαμηνδνηηθφ 
ή αζθαιηζηηθφ ζρέδην ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξφλνηεο ηεο λέαο 
δηάηαμεο Β.3.1 ησλ Αξρψλ θαη Γηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξί 
νλνκαζηηθήο αλαθνξάο. Οη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ γηα ην 2010 αλαθέξνληαη 
πην θάησ θαη δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ησλ Δθηειεζηηθψλ θαη κε Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ.   

 
Οη ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ είλαη ζε χςνο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 
εξγνδφηεζε αηφκσλ κε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, εκπεηξίεο θαη αθαδεκατθά 
πξνζφληα, θαη επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηα επίπεδα πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο. 
 
Σπρφλ κέξνο ησλ ακνηβψλ ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επίδνζε, ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν 
ψζηε ηα θίλεηξα επίδνζεο πνπ παξαρσξνχληαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ 
Μεηφρσλ.  
 
Γελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ ζρέδηα κε ηα νπνία λα παξαρσξνχληαη δηθαηψκαηα 
πξναίξεζεο ή αγνξάο κεηνρψλ ζε Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο.   
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 
Ακνηβή Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ (ζπλέρεηα) 

 
Οη Δθηειεζηηθνί χκβνπινη πνπ είλαη ηαπηφρξνλα εξγνδνηνχκελνη ηεο Δηαηξείαο, 
ζπκκεηέρνπλ ζηα πθηζηάκελα ρέδηα Χθειεκάησλ Τπαιιήισλ ηνπ πγθξνηήκαηνο 
(Σακεία Πξνλνίαο, Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο θαη Αζθάιεηαο Εσήο). Οη φξνη 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ζρέδηα απηά είλαη νη ίδηνη πνπ ηζρχνπλ γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. Σν ζρέδην ζπληαμηνδφηεζεο (Σακείν Πξνλνίαο) ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη 
ζρέδην θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο (defined contribution scheme). Οη ζπλεηζθνξέο ηεο 
Δηαηξείαο ην έηνο 2010 ζην Σακείν Πξνλνίαο γηα ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο 
πκβνχινπο αλήιζαλ ζε €19.699 (2009: €19.699), φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζεκείσζε  
31 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 2010.  
 
Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ πνπ εξγνδνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία 
γηα ην έηνο 2010, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη άιισλ 
σθειεκάησλ, ήηαλ: 
δχν χκβνπινη κεηαμχ €170.000 θαη €260.000. Οη ππφινηπνη δχν δελ επσθεινχληαη 
νπνηαζδήπνηε ακνηβήο σο Δθηειεζηηθνί χκβνπινη. Οη δε ακνηβέο ηνπο σο κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλήιζαλ ζηα €50.700 (2009: €51.100). 
 
Καηά  ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010, ε Δηαηξεία δελ έρεη θαηαβάιεη νπνηεζδήπνηε ακνηβέο ζε 
κε Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, εθηφο απφ ηελ εηήζηα ακνηβή ηνπο σο κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίζεθε ζηελ πξνεγνχκελε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 
Δηαηξείαο, πνπ αλήιζε ζε €35.820 θαη ηελ ακνηβή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο 
Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χςνπο €3.740. Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ κε 
Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζηα €39.560 (2009: €40.350). 
 
Οη ακνηβέο ησλ πκβνχισλ παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηε εκείσζε 31 ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ. 

 

ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ  ΔΛΔΓΥΟ  

 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε βεβαίσζε φηη ε Δηαηξεία δηαηεξεί έλα επαξθέο χζηεκα 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηεο 
επέλδπζεο ησλ Μεηφρσλ  θαη ησλ  πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο  Δηαηξείαο έρεη επηζθνπήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο 
επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο, πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο θαη βεβαηψλεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηβεβαηψλεη φηη, κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ 
Οκίινπ Δηαηξεηψλ ηαθφια, ην νπνίν δξα κε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη 
αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, επηζεσξεί ηα πζηήκαηα  Διέγρνπ ηεο 
Δηαηξείαο θαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  Ζ επηζεψξεζε απφ ην 
Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο 
Κηλδχλσλ θαιχπηεη, ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε, θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη 
ινγηζκηθά ζπζηήκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 
θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο. 
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ζπλέρεηα) 

 
ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οκίινπ είλαη ε παξνρή αλεμάξηεησλ θαη 
αληηθεηκεληθψλ ππεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
ζρεδηαζκέλσλ λα πξνζζέηνπλ αμία θαη λα βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο.   
 
Σν Σκήκα  Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βνεζά ην πγθξφηεκα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
εθαξκφδνληαο ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε κεζνδνινγία ζηελ εθηίκεζε θαη βειηίσζε 
ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 
ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ θάζε Δηαηξεία. ε ζρέζε δε κε 
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είλαη ππφινγν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηελ 
Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.  ηα πιαίζηα δε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, ην πξνζσπηθφ 
ηνπ αλαθέξεηαη δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά απ‟ επζείαο ζηελ  Δπηηξνπή Διέγρνπ.   
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο βεβαηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ 
νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπ, εθηφο 
απηψλ πνπ είλαη ζε γλψζε ησλ αξκφδησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αξρψλ.  

 
Γάλεηα  ζε  Γηνηθεηηθνχο  πκβνχινπο 
 
Σπρφλ δαλεηζκφο Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ εηαηξείεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ελδερφκελν ίδην ζπκθέξνλ Γηνηθεηηθψλ 
πκβνχισλ ζε ζπλαιιαγέο ή δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ Δηαηξεία, παξνπζηάδνληαη 
ζηε εκείσζε 31 ησλ Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ. 
 
Γηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ειέγρνπ 
 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθδψζεη ηίηινπο κε εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη νχηε ππάξρνπλ 
νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ ηα ίδηα 
δηθαηψκαηα. 
 
Λεηηνπξγνχζα Δπηρείξεζε 
  
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βεβαηψλεη φηη ε Δηαηξεία έρεη επαξθείο πφξνπο γηα λα ζπλερίζεη 
ηηο εξγαζίεο ηεο σο ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε (going concern) γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα 
κήλεο. 

 

πκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηφξηζε ηνπο θ. Γηψξγν Μηηζίδε θαη Γηάλλε Πέηζα σο Λεηηνπξγνχο 
πκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. 
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Έθζεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο (ζπλέρεηα) 
 

ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ 

 

Οη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επζπλψλ ηνπο ηελ έγθαηξε, 
ζαθή θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ Μεηφρσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ 
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ Μεηφρσλ.  Οη Μέηνρνη, εθφζνλ 
αληηπξνζσπεχνπλ επαξθή αξηζκφ κεηνρψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάςνπλ ζέκαηα 
πξνο ζπδήηεζε ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Μεηφρσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηνξίζεη ηνπο 
θ. Γηψξγν Μηηζίδε θαη Γεκήηξε Γεκεηξίνπ σο ππεχζπλνπο  γηα ζέκαηα Δπηθνηλσλίαο κε 
ηνπο Μεηφρνπο ηεο  Δηαηξείαο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηνξίζεη ηνλ θ. Αλδξέα Λνπξνπηδηάηε, Αλεμάξηεην κε 
Δθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ χκβνπιν, σο Αλψηεξν Αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ χκβνπιν, ν 
νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο λα αληαπνθξίλεηαη ζε εξσηήκαηα θαη αλεζπρίεο Μεηφρσλ πνπ 
ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ απαληεζεί κέζσ ησλ ζπλήζσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ηεο 
Δηαηξείαο.  

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΟΗΒΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

  

Ζ Πνιηηηθή Ακνηβψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ έρεη θαζνξηζζεί θαη εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, είλαη δε αλαξηεκέλε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο.  

 

 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 

 

Νίθνο Κ. ηαθφιαο  

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο  

 

Λεπθσζία, 28 Απξηιίνπ 2011 
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Έκθεση ανεξάπτητος ελεγκτή ππορ τα 
Mέλη τηρ Ermes Department Stores Plc 
 

Έκθεση επί των ενοποιημένων και ξεσωπιστών οικονομικών καταστάσεων τηρ 

Εταιπείαρ 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ermes Department 
Stores Plc (ε “Εηαηξεία”) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο (“ην Σπγθξόηεκα”) θαη ηηο ζπλεκκέλεο 
μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνπο 
Ιζνινγηζκνύο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη ηεο Εηαηξείαο ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο θαηαζηάζεηο, 
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιώλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη 
ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη ηεο Εηαηξείαο ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 
θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηώλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113 , θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 
δηθιίδεο πνπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, νθεηινκέλνπ είηε ζε 
απάηε είηε ζε ιάζνο. 
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Ευθύνη του ελεγκτή  

 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηώλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα 
Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ.  Τα Πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο 
δενληνινγίαο θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε 
ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηώλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νθεηιόκελνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ 
ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληόηεηαο πνπ δίλνπλ 
αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 
εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο νληόηεηαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ 
ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, θαζώο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα 
παξάζρνπλ βάζε γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλώκε. 

 
Γνώμη 
 
Καηά ηε γλώκε καο, νη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη 
δίθαηε εηθόλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Ermes Department Stores Plc θαη ησλ 
ζπγαηξηθώλ ηεο ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2010, θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη ησλ 
ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113. 
 
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ Εηήζησλ θαη ησλ 
Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ: 

 Έρνπκε πάξεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνύο 
ηνπ ειέγρνπ καο. 

 

 Καηά ηε γλώκε καο, έρνπλ ηεξεζεί από ηελ Εηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία. 
 

 Οη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ζπκθσλνύλ κε ηα 
ινγηζηηθά βηβιία. 
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 Καηά ηε γλώκε καο θαη από όζα θαιύηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζύκθσλα κε ηηο 

εμεγήζεηο πνπ καο δόζεθαλ, νη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξέρνπλ ηηο απαηηνύκελεο από ηνλ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκν ηεο Κύπξνπ, Κεθ. 113, 
πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνύκελν ηξόπν. 

 

 Καηά ηε γλώκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
ζπλάδνπλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
Σύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ΟΔ190-2007-04 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ, 
αλαθέξνπκε όηη έρεη γίλεη δήισζε Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο 
παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο θαη απνηειεί εηδηθό 
ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
 
Άλλο θέμα 
 
Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλώκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Εηαηξείαο σο 
ζώκα θαη κόλν ζύκθσλα κε ην Άξζξν  34 ηνπ πεξί  Ειεγθηώλ θαη Υπνρξεσηηθώλ Ειέγρσλ ησλ 
Εηήζησλ θαη ησλ Ελνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκώλ Νόκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπό.  
Δίλνληαο απηή ηε γλώκε δελ απνδερόκαζηε ή αλαιακβάλνπκε επζύλε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν 
ζθνπό ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν ζηε γλώζε ηνπ νπνίνπ απηή ε έθζεζε δπλαηόλ λα 
πεξηέιζεη. 
 
 

 
 
Σηέθνο Δ Σηεθαλίδεο 
Εγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο θαη Εγγεγξακκέλνο Ειεγθηήο 
Εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγθεθξηκέλνη Λνγηζηέο θαη Εγγεγξακκέλνη Ειεγθηέο   

  

Λεπθσζία, 28 Απξηιίνπ 2011  
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ  
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
  

εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

    
Πσιήζεηο 5 268.807.192 271.120.440  
Κφζηνο πσιήζεσλ   (176.066.578) (180.012.943) 

  ____________ ____________ 

Μηθηφ θέξδνο  92.740.614 91.107.497 
Έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο  (63.171.022) (62.180.320) 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  (11.674.256) (11.878.644) 
Άιια έζνδα 7 3.332.657 4.143.555 

  ____________ ____________ 

Κέξδνο εξγαζηψλ πξηλ ηηο απνζβέζεηο  21.227.993 21.192.088 
Απνζβέζεηο 8 (9.062.781) (8.375.531) 
  ____________ ____________ 

Κέξδνο εξγαζηψλ κεηά ηηο απνζβέζεηο  12.165.212 12.816.557 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα – θαζαξά 11 (3.264.631) (3.639.688) 
Μεξίδην θέξδνπο ζπδεδεκέλεο εηαηξείαο 19 180.086 - 

  ____________ ____________ 

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  9.080.667 9.176.869 
Υξέσζε θνξνινγίαο 12 (1.075.323) (953.278) 

  ____________ ____________ 

Κέξδνο γηα ην έηνο  8.005.344 8.223.591 
  ============ ============ 

Αλαινγεί ζε:    
Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  6.309.184 6.660.338 
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  1.696.160 1.563.253 

  ____________ ____________ 

  8.005.344 8.223.591 

  ============ ============ 

Κέξδε αλά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο 
ηεο Δηαηξείαο (ζελη αλά κεηνρή) 

 
14 

  

    
Βαζηθά   3,6 3,8 
Πιήξσο θαηαλεκεκέλα  3,6 3,8 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ   
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
  

εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

    
Κέξδνο γηα ην έηνο  8.005.344 8.223.591 

  __________ __________ 

    
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:    
  Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ  45.560 - 
  Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηα 

θέξδε δίθαηεο αμίαο  
 

28 

 
16.394 

 
20.028 

  __________ __________ 

    
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα ην έηνο  61.954 20.028 

  __________ __________ 

    
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο  8.067.298 8.243.619 
  ========== ========== 

    

Αλαινγεί ζε:    

  Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο  6.363.105 6.670.552 
  Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  1.704.193 1.573.067 
  __________ __________ 

  8.067.298 8.243.619 
  ========== ========== 

 
Σα ζηνηρεία ζηελ πην πάλσ θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θνξνινγίαο.  Ζ 
θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε ζηνηρείν ησλ άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηε 
εκείσζε 12. 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

  
εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 15 62.080.321 65.465.225 
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16 75.265.406 75.544.642 
Με θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα 20 4.332.756 5.599.890 
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 19 1.380.291 - 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  5.126 5.126 

  __________ __________ 
  143.063.900 146.614.883 

  __________ __________ 
Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα 23 36.322.681 33.110.695 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  196.079 187.991 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 24 13.186.734 14.019.180 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 25 12.405.273 15.491.872 

  __________ __________ 
  62.110.767 62.809.738 

  __________ __________ 
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  205.174.667 209.424.621 

  ========== ========== 

΄Ηδηα θεθάιαηα    
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδνηέα ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
Δηαηξείαο 

   

Μεηνρηθφ θεθάιαην 26 59.500.000 59.500.000 
Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ  301.050 301.050 
Ίδηεο κεηνρέο 26 (154.583) (154.583) 
Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ  26.158.574 25.956.882 
Απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο  1.740.311 1.686.390 

  __________ __________ 
  87.545.352 87.289.739 
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  6.729.182 5.024.989 

  __________ __________ 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  94.274.534 92.314.728 

  __________ __________ 

Τπνρξεψζεηο    
Με βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Γαλεηζκφο 27 15.691.988 17.304.413 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 28 408.928 518.194 

  __________ __________ 
  16.100.916 17.822.607 

  __________ __________ 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 29 61.782.810 69.169.546 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  531.135 318.832 
Γαλεηζκφο 27 32.485.272 29.798.908 

  __________ __________ 
  94.799.217 99.287.286 

  __________ __________ 
χλνιν ππνρξεψζεσλ  110.900.133 117.109.893 

  __________ __________ 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ  205.174.667 209.424.621 

  ========== ========== 

ηηο 28 Απξηιίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δrmes Department Stores Plc ελέθξηλε απηέο ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε. 
 

Νίθνο Κ. ηαθφιαο Γηψξγνο  Αλειηάδεο 

  

  

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ.
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

 
 

 
 

 
Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Γηαθνξά 
απφ κεηαηξνπή 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

 
Ίδηεο 

κεηνρέο 

 
Κέξδε πνπ 

θξαηήζεθαλ 

 
Απνζεκαηηθφ  
δίθαηεο αμίαο 

 
Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

 
 

χλνιν 
 εκ. € 

 
€ € € € € € 

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009  59.500.000 301.050 (70.533) 19.568.043 1.676.176 6.052.508 87.027.244 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα         
Κέξδνο γηα ην έηνο  - - - 6.660.338 - 1.563.253 8.223.591 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα         
 Γε θαη θηίξηα :         
   Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο  28 - - - - 10.214 9.814 20.028 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
 χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ   - - - - 10.214 9.914 20.028 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο 2009  - - - 6.660.338 10.214 1.573.067 8.243.619 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο         
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε  - - - - - (2.600.586) (2.600.586) 
Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 26 - - (84.050) - - - (84.050) 
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πνπ νθείιεηαη απφ ηνπο 
κεηφρνπο επί ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο  

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(271.499) 

 
- 

 
- 

 
(271.499) 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηφθηεηεο   - - (84.050) (271.499) - (2.600.586) (2.956.135) 

  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009/ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010  59.500.000 301.050 (154.583) 25.956.882 1.686.390 5.024.989 92.314.728 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα         
Κέξδνο γηα ην έηνο  - - - 6.309.184 - 1.696.160 8.005.344 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα         
 Γε θαη θηίξηα :         
    Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε  - - - - 45.560 - 45.560 
   Αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο  28 - - - - 8.361 8.033 16.394 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
χλνιν άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ  - - - - 53.921 8.033 61.954 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
 πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο 2010     6.309.184 53.921 1.704.193 8.067.298 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο         
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε 13 - - - (6.107.492) - - (6.107.492) 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηφθηεηεο  - - - (6.107.492) - - (6.107.492) 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010  59.500.000 301.050 (154.583) 26.158.574 1.740.311 6.729.182 94.274.534 

  ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 

 

εκ. Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ  απφ ην ηέινο 
ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα.  Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ ζε  απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή 
κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη  εηαηξείεο) θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ.  Σν πνζφ 
ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη.  Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.  

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 
 

 
εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

Ρνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο    
Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία   9.080.667 9.176.869 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
  Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 8.686.131 8.002.267 
  Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 16 376.650 373.264 
  Υξεσζηηθνχο ηφθνπο 11 2.974.349 3.764.457 
  Πηζησηηθνχο ηφθνπο  7 (547.091) (1.262.959) 
  Εεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 2.450 32.504 
  Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ 7 - (133.862) 
  Γηαγξαθή ππνινίπνπ  - 69.965 
  Υξέσζε απνκείσζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 16 4.804 12.628 
  Υξέσζε απνκείσζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 39.047 - 
  Μεξίδην θέξδνπο ζπλδεδεκέλεο Δηαηξείαο 19 (180.086) - 

  __________ __________ 
  20.436.921 20.035.133 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    
  Απνζέκαηα  (3.211.986) 872.607 
  Δηζπξαθηέα   832.241 1.959.367 
  Πηζησηέο  2.419.340 1.274.783 

  __________ __________ 
Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ απφ εξγαζίεο  20.476.516 24.141.890 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε  (963.980) (1.533.261) 

  __________ __________ 
Καζαξά κεηξεηά απφ εξγαζίεο  19.512.536 22.608.629 

  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηψλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο   
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 (5.319.942) (11.079.275) 
Αγνξά άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 16 (102.218) (52.964) 
Δμαγνξά επέλδπζεο ζε θνηλνπξαμία – θαζαξά κεηξεηά πνπ πιεξψζεθαλ 
γηα ηελ εμαγνξά 

  
- 

 
(7.369.863) 

Δμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ –  θαζαξά κεηξεηά πνπ  
πιεξψζεθαλ γηα ηελ εμαγνξά  

  
- 

 
(13.370.492) 

Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 19 (1.200.000) - 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ  
θαη εμνπιηζκνχ 

 
15 

 
22.778 

 
137.589 

Μείσζε ππνινίπνπ νκνιφγνπ κε ηζχλνπζα εηαηξεία   - 5.946.702 
Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ   547.091 1.262.959 
Μείσζε/(αχμεζε) ππνινίπνπ δαλεηζκνχ ζε ζπγγεληθά κέξε  1.267.134 (1.012.164) 
Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ   - 133.862 
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε 

  
- 

 
(3.417) 

        __________       __________ 
Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (4.785.157) (25.407.063) 

        __________       __________ 

Ρνή κεηξεηψλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο   
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (2.974.349) (3.764.457) 
Καζαξά έζνδα απφ δαλεηζκφ  (13.459.132) 4.841.392 
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 13 (6.107.492) - 
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε απφ ζπγαηξηθή Δηαηξεία  - (2.600.586) 
Αγνξά Ηδίσλ κεηνρψλ 26 - (84.050) 
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε απφ θνηλνπξαμία  - (4.120.539) 

        __________       __________ 
Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (22.540.973) (5.728.240) 

          _________         _________ 
Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη 
ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  

  
(7.813.594) 

 
(8.526.674) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηξαπεδηθά  
παξαηξαβήγκαηα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 

 
(3.823.406) 

 
4.703.268 

  __________ __________ 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 
ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

 
25 

 
(11.637.000) 

 
(3.823.406) 

    ==========   ========== 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Kαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
  

εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

    
Πσιήζεηο 5 143.182.561 147.931.682 
Κφζηνο πσιήζεσλ  (91.646.221) (96.978.563) 

  ___________ ___________ 

Μηθηφ θέξδνο  51.536.340 50.953.119 
Έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο   (38.212.219) (37.810.101) 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  (6.037.767) (6.369.078) 
Άιια έζνδα 7 5.860.431 7.408.206 

  ___________ ___________ 

Κέξδνο εξγαζηψλ πξηλ ηηο απνζβέζεηο  13.146.785 14.182.146 
Απνζβέζεηο 8 (5.353.218) (5.350.881) 
  ___________ ___________ 

Κέξδνο εξγαζηψλ κεηά ηηο απνζβέζεηο  7.793.567 8.831.265 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα – θαζαξά 11 (2.114.136) (2.308.078) 

  ___________ ___________ 

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία  5.679.431 6.523.187 
Υξέσζε θνξνινγίαο 12 (421.237) (336.506) 

  __________ __________ 

πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο  5.258.194 6.186.681 

      ==========     ========== 

Κέξδε αλά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο 
ηεο Δηαηξείαο (ζελη αλά κεηνρή) 

14   

    
Βαζηθά   3,0 3,5 
Πιήξσο θαηαλεκεκέλα  3,0 3,5 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Ηζνινγηζκφο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

  
εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 15 27.583.201 31.685.632 
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 16 17.837.144 17.914.401 
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 18 25.110.029 24.880.029 
Δπελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο 17 41.000.000 41.000.000 
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 19 1.200.205 - 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 28 387.781 305.580 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

  
1.709 

 
1.709 

  ___________ ___________ 

  113.120.069 115.787.351 
  ___________ ___________ 
Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα 23 10.883.404 9.591.106 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 24 11.998.732 13.249.013 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 25 6.522.916 10.261.258 

  ___________ ___________ 

  29.405.052 33.101.377 
  ___________ ___________ 
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  142.525.121 148.888.728 

     ===========    =========== 

Ίδηα θεθάιαηα    
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδνηέα ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 

   

Μεηνρηθφ θεθάιαην 26 59.500.000 59.500.000 
Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ  301.050 301.050 
Ίδηεο κεηνρέο 26 (154.583) (154.583) 
Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ  22.705.450 23.554.748 

  ___________ ___________ 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  82.351.917 83.201.215 

  ___________ ___________ 

Τπνρξεψζεηο    
Με βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    
Γαλεηζκφο 27 4.107.681 5.292.621 

  ___________ ___________ 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 29 37.658.072 46.247.293 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  234.263 84.702 
Γαλεηζκφο 27 18.173.188 14.062.897 

  ___________ ___________ 
  56.065.523 60.394.892 

  ___________ ___________ 
χλνιν ππνρξεψζεσλ  60.173.204 65.687.513 

  ___________ ___________ 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ  142.525.121 148.888.728 

     ===========    =========== 
 

ηηο 28 Απξηιίνπ 2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δrmes Department Stores Plc ελέθξηλε απηέο ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε. 
 

 

Νίθνο Κ. ηαθφιαο Γηψξγνο  Αλειηάδεο 

  

  

Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Kαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθάιαησλ ηεο Δηαηξείαο 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

Γηαθνξά απφ 
        κεηαηξνπή                                                                                                                                                                                                 

κεηνρηθνχ 
 θεθαιαίνπ 

 
 

Ίδηεο 
Μεηνρέο 

 
 

Κέξδε πνπ 
θξαηήζεθαλ (1) 

 
 
 

χλνιν 
 εκ. € € € € € 

       
Τπφινηπν ηελ  
1 Ηαλνπαξίνπ 2009 

 
 

 
59.500.000 

 
301.050 

 
(70.533) 

 
17.639.566 

 
77.370.083 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα       
Κέξδνο γηα ην έηνο     6.186.681 6.186.681 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο 2009     6.186.681 6.186.681 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
πλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο       
Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 26 - - (84.050) - (84.050) 
Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα 
πνπ νθείιεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο 
επί ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο 
κεξίζκαηνο  

  
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

(271.499) 

 
 
 

(271.499) 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  - - (84.050) (271.499) (355.549) 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ   
  2009/1 Ηαλνπαξίνπ 2010 

 
 

 
59.500.000 

 
301.050 

 
(154.583) 

 
23.554.748 

 
83.201.215 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα       
Κέξδνο γηα ην έηνο  - - - 5.258.194 5.258.194 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο 2010  - - - 5.258.194 5.258.194 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
πλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο       
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε 13 - - - (6.107.492) (6.107.492) 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
χλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο   - - - (6.107.492) (6.107.492) 

  __________ __________ ________ __________ __________ 
Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2010 

  
59.500.000 

 
301.050 

 
(154.583) 

 
22.705.450 

 
82.351.917 

  ========== ========== ======== ========== ========== 

 
(1)    Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ 
                ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ 
                απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ 
                δηαλέκεη απηφ ην πνζφ ζαλ κέξηζκα.  Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά πξνο 15% ζα είλαη πιεξσηέα πάλσ 
                ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη  εηαηξείεο) θαηά ην 
                ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε 
                αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ. Σν πνζφ ηεο ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο 
                κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα ήδε δηαλεκήζεθε γηα ην έηνο ζην νπνίν ηα θέξδε 
                αλαθέξνληαη.  Απηή ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ 
                κεηφρσλ.  

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο 
γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
 

 
 

εκ. 

2010 
€ 

2009 
€ 

Ρνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο    

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία   5.679.431 6.523.187 
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    
  Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 5.273.067 5.107.128 
  Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 16 80.152 243.753 
  Υξεσζηηθνχο ηφθνπο 11 1.832.253 2.330.352 
  Πηζησηηθνχο ηφθνπο  7 (536.922) (706.137) 
  (Κέξδνο)/δεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
   εμνπιηζκνχ 

 
15 

 
(1.425) 

 
229 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα 7 (1.364.464) (2.987.694) 
Γηαγξαθή ππνινίπσλ  - 69.965 
  __________ __________ 

  10.962.092 10.580.783 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    
  Απνζέκαηα  (1.292.298) 2.247.313 
  Δηζπξαθηέα   1.250.076 (4.554.208) 
  Πηζησηέο  1.271.855 6.863.755 
  __________ __________ 

Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ απφ εξγαζίεο  12.191.725 15.137.643 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε  (353.877) (913.369) 
  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά απφ εξγαζίεο  11.837.848 14.224.274 
  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηψλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο   
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 15 (1.174.292) (1.688.665) 
Αγνξά άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 16 (2.895) (12.300) 
Δπέλδπζε ζε θνηλνπξαμία 30 - (16.400.000) 
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία 19 (1.200.000) - 
Δπέλδπζε ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 18 (230.000) (6.260.000) 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ 
θαη εμνπιηζκνχ 

 
15 

 
5.081 

 
591 

Μείσζε ππνινίπνπ νκνιφγνπ κε ηζχλνπζα εηαηξεία   - 5.946.702 
Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ   536.922 706.137 
Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρηεθαλ  1.364.464 2.987.694 
  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (700.720) (14.719.841) 
  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηψλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο   
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (1.832.253) (2.330.352) 
Καζαξά έζνδα απφ δαλεηζκφ  (13.259.520) 2.086.119 
Μέξηζκα πνπ πιεξψζεθε ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 13 (6.107.492) - 
Αγνξά Ηδίσλ κεηνρψλ 26 - (84.050) 

        __________       __________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (21.199.265) (328.283) 
        __________       __________ 

Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη 
ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 

  
(10.062.137) 

 
(823.850) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 

  
3.901.125 

 
4.724.975 

  __________ __________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

 
25 

 
(6.161.012) 

 
3.901.125 

  ========== ========== 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 31 κέρξη 82 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
 
Υψξα ζχζηαζεο 
 
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν ζηηο 15 Απξηιίνπ 2002 σο ηδησηηθή εηαηξεία 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 θαη 
άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2003.   
 
To εγγεγξακκέλν γξαθείν είλαη ζην Μέγαξν ηαθφια, Παιαηφο δξφκνο Λεπθσζίαο – 
Λεκεζνχ, Αζαιάζζα, Λεπθσζία. 
 
Ζ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ νδφ Γηάλλνπ Κξαληδηψηε 
154, 2235 Λαηζηά (παιαηφο δξφκνο Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ). 
 
Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 
 
Ζ Δηαηξεία είλαη ε ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο Δrmes.  Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο είλαη ε δηεμαγσγή  ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ζηελ Κχπξν θαη ζηελ 
Διιάδα, κέζσ πνιπθαηαζηεκάησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ. 

 

2 Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 
 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθηίζεληαη πην θάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε 
ζπλέπεηα γηα φια ηα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο 
απφ φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 

 
Βάζε εηνηκαζίαο 

 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ermes Department Stores Plc θαη ησλ 
ζπγαηξηθψλ ηεο θαη νη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  έρνπλ εηνηκαζηεί 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά 
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκνπ ηεο Κχπξνπ, Κεθ.113 θαη ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ 
θαη θαλνληζκψλ. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη μερσξηζηψλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, φια ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη είλαη εθαξκφζηκα απφ ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2010 έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο πνπ 
θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε εμαίξεζε νξηζκέλσλ πξνλνηψλ ηνπ ΓΛΠ 39 
“Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε” ζε ζρέζε κε ινγηζηηθή 
αληηζηάζκηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 
 
Οη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηελ 
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζε δίθαηε αμία ηεο γεο 
θαη ησλ θηηξίσλ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ (ζπλέρεηα) 
 

Βάζε εηνηκαζίαο (ζπλέρεηα) 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηεχζπλζε 
ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. 
Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη πην πνιχπινθνη ή ηνκείο φπνπ 
νη παξαδνρέο θαη νη ππνινγηζκνί έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 4. 
 
Τηνζέηεζε θαηλνχξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ 
 
Καηά ην ηξέρνλ έηνο ε ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία πηνζέηεζαλ φια ηα λέα θαη 
αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 
ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ 
πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: 

 
(i)  Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Νέα πξφηππα 

 
  ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) “Γλσζηνπνηήζεηο πγγεληθψλ Μεξψλ” (ηζρχεη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

 
Σξνπνπνηήζεηο 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε: Σαμηλφκεζε 

Δθδφζεσλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
απφ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010). 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 “Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο ζε Πξψηε Δθαξκνγή ζρεηηθά 
κε ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 7” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010). 

 

  Σξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΠΥΑ 14 Πξνθαηαβνιέο κηαο Διάρηζηεο Απαίηεζεο 
Υξεκαηνδφηεζεο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2011). 

 

  Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2010 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 
ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 κέρξη 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ (ζπλέρεηα) 
 
(i)  Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια) 
 
Νέεο Δξκελείεο 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 19 Δμάιεηςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε Μεηνρηθνχο ηίηινπο 
(ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010). 

 
(ii)  Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Νέα πξφηππα 

 
 ΓΠΥΑ 9 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 

απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 
 
Σξνπνπνηήζεηο 

 
Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥA 7 “Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο” (ηζρχεη γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12 “Φφξνη Δηζνδήκαηνο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012). 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 1 “Πξψηε Δθαξγνκή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 
Υξεκαηννηθνληκηθήο Αλαθνξάο” (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή 
κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε 
κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. 
 
Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
Γεληθά 
 
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Ermes Department Stores Plc (ε “Δηαηξεία”) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο πνπ φιεο καδί 
αλαθέξνληαη σο ην “πγθξφηεκα”. 
 
(α) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο είλαη φιεο νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην πγθξφηεκα έρεη ηε 
δχλακε λα θαζνξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηνπο αξρέο θαη γεληθά 
ζπλνδεχεηαη απφ κεξίδην θαηνρήο πέξαλ ησλ κηζψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  Ζ χπαξμε 
θαη επίδξαζε ησλ ελδερφκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη εμαζθήζηκα επί 
ηνπ παξφληνο ή κεηαηξέςηκα, ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ πνπ 
αζθεί ην πγθξφηεκα ζε κηα άιιε νληφηεηα.  Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη 
πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζην πγθξφηεκα.  Παχνπλ 
λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο ζηακαηά. 
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Δλνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ζπλέρεηα) 
 
(α) Θπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα) 

 

Σν πγθξφηεκα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο αγνξάο γηα λα αλαγλσξίζεη 
επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο.  Σν θφζηνο απφθηεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ππνινγίδεηαη ζηε 
δίθαηε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ, ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πγθξφηεκα.  
Σν θφζηνο απφθηεζεο πεξηιακβάλεη ηε δίθαηε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 
ππνρξεψζεσλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχλ 
ελδερφκελεο αλαπξνζαξκνγέο ζην θφζηνο απφθηεζεο.  Έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ απφθηεζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ φπσο πξνθχπηνπλ.  Σα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη 
ππνρξεψζεηο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηνχληαη κε ηελ εμαγνξά 
απνηηκνχληαη αξρηθά ζηε δίθαηε αμία ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.  Ξερσξηζηά γηα 
θάζε απφθηεζε, ην πγθξφηεκα αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηε ζπγαηξηθή 
πνπ απνθηήζεθε είηε ζηε δίθαηε αμία είηε σο κεξίδην πνπ αλαινγεί ζηα δηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ. 
 
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο παξνπζηάδνληαη ζε θφζηνο κείνλ απνκείσζε.  Σν 
θφζηνο αλαπξνζαξκφδεηαη γηα λα αληηθαηνπηξίδεη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 
αλαπξνζαξκνγψλ ζπκθσληψλ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο.  Σν θφζηνο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηα άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγνξά. 
 
Σν πιεφλαζκα ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο, ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηα δηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο πνπ ηπρφλ ππήξρε ζηελ εηαηξεία ηελ 
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο πέξαλ απφ ην κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε δίθαηε αμία 
ησλ αλαγλσξίζηκσλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ 
απνθηήζεθε αλαγλσξίδεηαη σο ππεξαμία.  Δάλ ην θφζηνο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν 
ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εμαγνξαζζείζαο 
ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, ζηελ πεξίπησζε επθαηξηαθήο απφθηεζεο, ε δηαθνξά 
αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ. 
 
Οη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηζέληα θέξδε απφ 
ζπλαιιαγέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο απαιείθνληαη.  Οη κε 
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη .  Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ 
ζπγαηξηθψλ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί, φπνπ ήηαλ αλαγθαίν, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 
ζπλέπεηα κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 

(β) πλαιιαγέο κε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   
 

Σν πγθξφηεκα κεηαρεηξίδεηαη ζπλαιιαγέο κε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο σο 
ζπλαιιαγέο κε θαηφρνπο κεηνρηθψλ ηίηισλ.  Γηα αγνξέο απφ δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, 
ε δηαθνξά κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ηηκήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη θαη ηνπ ζρεηηθνχ 
κεξηδίνπ ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε 
θαηαρσξείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  Κέξδε ή δεκηέο πσιήζεσλ πξνο ηα δηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο επίζεο αλαγλσξίδνληαη σο ίδηα θεθάιαηα. 
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Δλνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ζπλέρεηα) 
 

(β) πλαιιαγέο θαη ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο (ζπλέρεηα) 
 
 Όηαλ ην πγθξφηεκα παχεη λα έρεη έιεγρν ή λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, 

νπνηνλδήπνηε ζπκθέξνλ πνπ παξακέλεη ζηελ εηαηξεία αλαπξνζαξκφδεηαη ζηε 
δίθαηε αμία ηνπ, κε ηηο αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ 
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  Ζ δίθαηε αμία γίλεηαη ε 
αξρηθή ινγηζηηθή αμία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξεζεί κεηαγελέζηεξα ην 
ζπκθέξνλ πνπ απνκέλεη σο ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, θνηλή επηρείξεζε ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  Δπηπξφζζεηα, νπνηαδήπνηε πνζά πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
εηαηξεία παξνπζηάδνληαη σζάλ ην πγθξφηεκα είρε πσιήζεη απεπζείαο ην ζρεηηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε.  Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη πσο ηα πνζά πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηαθέξνληαη ζηηο 
θεξδνδεκίεο. 
 
Δάλ ην ζπκθέξνλ ζπκκεηνρήο ζε κηα ζπλδεδεκέλε Δηαηξεία κεησζεί αιιά ε 
ζεκαληηθή επηξξνή παξακέλεη, ηφηε κφλν έλα αλαινγηθφ κεξίδην ησλ πνζψλ πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηαθέξνληαη ζηηο 
θεξδνδεκίεο. 
 
Σν πγθξφηεκα έρεη αιιάμεη ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή γηα ζπλαιιαγέο κε δηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο θαη ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή γηα απψιεηα ειέγρνπ ή ζεκαληηθήο επηξξνήο 
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ, 2010 φηαλ ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 27 “Δλνπνηεκέλεο θαη 
Ξερσξηζηέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” κπήθε ζε εθαξκνγή. 

(γ) πλδεδεκέλεο εηαηξείεο  

 Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία αζθεί 
ζεκαληηθή επηξξνή θαη πνπ γεληθά ζπλνδεχεηαη απφ έλα κεξίδην κεηαμχ 20% θαη 
50% ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ αιιά ηηο νπνίεο δελ ειέγρεη. Οη επελδχζεηο ζε 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη αξρηθά 
αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο. Ζ επέλδπζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
πεξηιακβάλεη ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ απφθηεζε, κείνλ νπνησλδήπνηε 
ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. 
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Δλνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ζπλέρεηα) 
 
(γ) πλδεδεκέλεο εηαηξείεο (ζπλέρεηα) 
 
 Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην θέξδνο ή ηε δεκηά ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 

κεηά ηελ απφθηεζε αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκηέο θαη ην κεξίδην ηεο ζηα άιια 
ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά ηελ απφθηεζε αλαγλσξίδεηαη ζηα άιια ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα. Οη ζπζζσξεπκέλεο θηλήζεηο κεηά ηελ απφθηεζε αλαπξνζαξκφδνληαη 
έλαληη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ην κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηε 
δεκηά κηαο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηνπ ζπκθέξνληνο ζηε 
ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε άιισλ κε 
εμαζθαιηζκέλσλ εηζπξαθηέσλ, ην πγθξφηεκα δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο, 
εθηφο εάλ πξνέθπςαλ ππνρξεψζεηο ή έγηλαλ πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. 
 
Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ζε ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο απαιείθνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. Με πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο επίζεο 
απαιείθνληαη, εθηφο αλ ε ζπλαιιαγή θαλεξψλεη απνκείσζε ζηελ αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαθέξζεθε. Όπνπ ρξεηάδεηαη, νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα δηαζθαιηζηεί ζπλέπεηα 
κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ην πγθξφηεκα.  Αλαπξνζαξκνζκέλα 
θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αλαγλψξηζεο ησλ δεκηψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ε ινγηζηηθή αμία ηεο 
επέλδπζεο ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ αγνξά, ειέγρεηαη γηα απνκείσζε, ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ κε ηελ 
ινγηζηηθή ηνπ αμία φπνηε ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο. 
 

(δ) Κνηλνπξαμίεο 
 
 Οη θνηλνπξαμίεο είλαη ζπκβαηηθνί δηαθαλνληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία καδί κε 

ηξίηα κέξε αλαιακβάλνπλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ 
θνηλνχ έιεγρν.  Οη επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο ινγίδνληαη  κε ηελ κέζνδν ηεο 
αλαινγηθήο ελνπνίεζεο.  
 

Πψιεζε ζπγαηξηθψλ, θνηλνπξαμηψλ ή ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 
 
Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ππνινγίδεηαη σο 
ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηνπ κεξηδίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηα θαζαξά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία 
πψιεζεο, κείνλ ηπρφλ εκπνξηθή εχλνηα πνπ δελ έρεη δηαγξαθεί, πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ 
αγνξά ηεο ζπγαηξηθήο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο.   

 
Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ζηηο μερσξηζηέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 
 
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
παξνπζηάδνληαη ζηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή θφζηνπο 
κείνλ ηπρφλ απνκείσζεο ζηελ αμία ηνπο. 
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Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ζηηο μερσξηζηέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (ζπλέρεηα) 
 
ηηο μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ην θέξδνο ή ε δεκηά απφ πψιεζε 
ζπγαηξηθψλ θνηλνπξαμηψλ,  ή ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ 
ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ζπγαηξηθήο ή ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. 
 
Αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ  
 
Σν εηζφδεκα απνηειείηαη απφ ηε δίθαηε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάθηεθε ή είλαη 
εηζπξαθηέα γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ 
εξγαζηψλ.  Σν εηζφδεκα παξνπζηάδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, 
επηζηξνθψλ, εθπηψζεσλ θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ θφζηνπο πξνγξακκάησλ πηζηψλ 
πειαηψλ.  
 
Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα εηζνδήκαηα φηαλ ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο 
κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα, είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 
εηζξεχζνπλ πξνο ηελ νληφηεηα θαη φηαλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα θάζε κία εθ 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ.  Σν 
πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία βαζίδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο ζε ηζηνξηθά απνηειέζκαηα, 
ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε δηεπζέηεζεο.   
 
Σα έζνδα ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 
 

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 
 

 Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε 
ηδηνθηεζίαο ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε.  Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ 
ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία έρνπλ πσιήζεη ή παξαδψζεη ηα αγαζά ζηνλ πειάηε, 
ν πειάηεο έρεη απνδερζεί ηα αγαζά θαη ε απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ εηζπξαθηέσλ 
πνζψλ είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

 
(β) Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 
 
 Οη πσιήζεηο ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ πξνζθέξνληαη 

νη ππεξεζίεο κε αλαθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, 
ππνινγηζκέλε κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ σο αλαινγία ησλ 
ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ. 

 

(γ) Πηζησηηθνί ηφθνη 
 
 Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

(δ) Δηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα ρξήζεο ρψξνπ 
 
 Σν εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα ρξήζεο ρψξνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 
 
(ε) Πηζησηηθά κεξίζκαηα 
 

 Σα πηζησηηθά κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο λα εηζπξάμνπλ. 

 
 

 



Δrmes Department Stores Plc 

C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\2010_Greek_Consol_ Entity.doc  (38) 

2 Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ (ζπλέρεηα) 
 
Ωθειήκαηα ππαιιήισλ 
 
Οη Δηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη νη ππάιιεινη ηνπο ζπλεηζθέξνπλ ζην Κπβεξλεηηθφ 
Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε βάζε ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ.  Δπηπξφζζεηα, ην 
πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί έλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ηνπ νπνίνπ ηεξνχληαη ζε μερσξηζηφ ηακείν ππφ ηε δηαρείξηζε επηηξνπήο.  Σν ζρέδην 
ρξεκαηνδνηείηαη κε πιεξσκέο απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο Δηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο.  
Οη ζπλεηζθνξέο ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ 
ζρεηίδνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ.  Οη Δηαηξείεο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο δελ έρνπλ επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο αθνχ πιεξσζνχλ νη ζπλεηζθνξέο.  
Πξνπιεξσκέλεο ζπλεηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ έθηαζε πνπ 
είλαη πηζαλή ε επηζηξνθή κεηξεηψλ ή κείσζε ζηηο κειινληηθέο πιεξσκέο. 
 
Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 
 

(α) Νφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο 
 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε κίαο απφ ηηο 
εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο απνηηκνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ 
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία (“ην λφκηζκα 
ιεηηνπξγίαο”).  Οη ελνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη 
παξνπζίαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο. 
 

(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα  
 

πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο 
ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. 
πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ 
ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε κεηαηξνπή κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ζην 
ηέινο ηνπ έηνπο ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη 
ζε μέλα λνκίζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηηο θεξδνδεκηέο.  

 

Mηζζψζεηο 
 
Μηζζψζεηο γηα αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ φπνπ ην πγθξφηεκα εθηίζεηαη 
νπζηαζηηθά ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο 
κίζζσζεο ζηε δίθαηε αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ εθκηζζψζεθε ή ζηελ παξνχζα αμία ησλ 
ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ, φπνηα απφ ηηο δπν είλαη ε ρακειφηεξε. Κάζε πιεξσκή 
κίζζσζεο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ εμφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο έηζη πνπ 
λα επηηπγράλεηαη κηα ζηαζεξή απφδνζε ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 
εθθξεκεί.  Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ελνηθίνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο 
ρξεκαηνδφηεζεο, πεξηιακβάλεηαη ζην δαλεηζκφ.  Σν κέξνο ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο 
πνπ αθνξά ηφθν ρξεψλεηαη ζηηο θεξδνδεκίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο έηζη 
πνπ λα πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο γηα θάζε 
πεξίνδν. Σα ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απνθηψληαη κε 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν πνπ είλαη ε ζπληνκφηεξε ηεο 
αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο θαη ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 
 
Μηζζψζεηο φπνπ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο αλήθνπλ 
ζηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κεηά ηελ αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ 
εθκηζζσηή) ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκίεο ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο 
πεξηφδνπ κίζζσζεο. 
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Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 
 
Ζ ρξέσζε θνξνινγίαο γηα ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε 
θνξνινγία. Ζ θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκίεο εθηφο ζηελ έθηαζε φπνπ 
ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο 
ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα άιια 
ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα. 
 
Ζ ηξέρνπζα ρξέσζε θνξνινγίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη 
ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηε ρψξα φπνπ ε 
θάζε Δηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί θνξνινγεηέν εηζφδεκα. 
Ζ Γηεχζπλζε αμηνινγεί πεξηνδηθά ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο ζε 
ζρέζε κε θαηαζηάζεηο φπνπ ε εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία. 
Δάλ ε εθαξκνζζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελεία, θαζνξίδεηαη πξφβιεςε 
φπνπ είλαη θαηάιιειν κε βάζε ηα πνζά πνπ ππνινγίδεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο. 
 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξέσζεο 
πάλσ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Δληνχηνηο, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ 
αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή εθηφο 
απφ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ε νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε 
ηα ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε ή δεκηέο. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαζνξίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λνκνζεζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή 
νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ 
φηαλ ην ζρεηηθφ αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθπνηεζεί ή φηαλ ε 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε δηαθαλνληζηεί. 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη 
κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη 
λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξέρνλησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε ηξέρνπζεο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε θφξν 
εηζνδήκαηνο πνπ ρξεψλεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ζηελ θάζε Δηαηξεία ηνπ 
πγθξνηήκαηνο φπνπ ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ησλ ππνινίπσλ ζε θαζαξή βάζε. 
 
Γελ πξνθχπηεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα επελδχζεηο ζε εμαξηεκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείεο επεηδή ηα θέξδε απφ πψιεζε αμηψλ δελ θνξνινγνχληαη. 
 
Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην έηνο πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη θαη δελ ππφθεηληαη πιένλ 
ζηε δηθαηνδνζία ηεο Δηαηξείαο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελδηάκεζα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη 
σο ππνρξέσζε ζην έηνο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη 
ζηελ πεξίπησζε ηειηθψλ κεξηζκάησλ, απηά αλαγλσξίδνληαη ζην έηνο πνπ εγξθίλνληαη απφ 
ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 
 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζε δίθαηε αμία κε βάζε πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο απφ 
εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κείνλ κεηαγελέζηεξεο απνζβέζεηο γηα θηίξηα.  Οη 
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ εκεξνκελία ηεο επαλεθηίκεζεο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο 
κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε θαζαξή αμία αλαπξνζαξκφδεηαη 
ζηελ επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  Οη επαλεθηηκήζεηο γίλνληαη ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα κε 
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο δίθαηεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  
Βειηηψζεηο ζε ελνηθηαδφκελα θηίξηα θαη αγνξέο αλαθνξηθά κε βηηξίλεο, εμνπιηζκφ θαη 
νρήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο. Σν ηζηνξηθφ θφζηνο 
πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 
 
Απμήζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεθηίκεζε ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ 
αλαγλσξίδνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη παξνπζηάδνληαη ζηα άιια απνζεκαηηθά 
ζηα ίδηα θεθάιαηα. Μεηψζεηο πνπ αληηζηαζκίδνπλ πξνεγνχκελεο απμήζεηο ηνπ ηδίνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρξεψλνληαη ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα έλαληη άιισλ 
απνζεκαηηθψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, φιεο νη άιιεο κεηψζεηο ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκίεο. 
 
Ζ γε δελ απνζβέλεηαη.  Οη απνζβέζεηο γηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα θαηαλεκεζεί  ην 
θφζηνο ή ε επαλεθηηκεκέλε αμία κείνλ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζην 
δηάζηεκα ηεο εθηηκεκέλεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 
Σα εηήζηα πνζνζηά απφζβεζεο είλαη σο εμήο: 
  % 
   
Γε  Σίπνηε 
Κηίξηα  1 – 4 
Βειηηψζεηο θηηξίσλ ππφ ελνηθίαζε  4 – 20 
Βηηξίλεο θαη εμνπιηζκφο  5 – 33 1/3 
Ορήκαηα  10 – 33 1/3 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο   10 – 33 1/3 

 
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη σθέιηκεο δσέο αλαζεσξνχληαη ζε θάζε εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ εάλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν.   
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη 
ακέζσο ζην αλαθηήζηκν πνζφ εάλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην ππνινγηδφκελν 
αλαθηήζηκν πνζφ.   
 
Γαπάλεο γηα επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 
ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκίεο ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ.  Σν θφζηνο ζεκαληηθψλ 
αλαθαηλίζεσλ θαη άιιεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή αλάινγα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 
κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ πσο ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζε ζρέζε κε ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 
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Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο (ζπλέρεηα) 
 
Κέξδε θαη δεκηέο απφ δηάζεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη 
απφ ηε ζχγθξηζε ησλ εηζπξάμεσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα “άιια 
έζνδα” ζηηο θεξδνδεκίεο. 
 
ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο επαλεθηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα πνζά πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο κεηαθέξνληαη ζηα θέξδε πνπ θξαηήζεθαλ. 
 
Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
 
Γαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε αλαγλσξίζηκα θαη μερσξηζηά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
πνπ ειέγρνληαη απφ ην πγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία θαη πνπ πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ 
νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο, 
αλαγλσξίδνληαη σο άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Μεηέπεηηα ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
παξνπζηάδνληαη ζε θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη κείνλ νπνηαδήπνηε 
ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε ζηελ αμία. Γαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ 
απφδνζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πέξαλ ησλ αξρηθψλ ηνπο πξνδηαγξαθψλ 
θεθαιαηνπνηνχληαη. Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 
ρξεψλνληαη ζηηο θεξδνδεκίεο ζην έηνο πνπ πξνθχπηνπλ.  Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνινγηδφκελεο 
σθέιηκεο δσήο ηνπο, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.  Ζ απφζβεζε αξρίδεη φηαλ ηα 
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα έμνδα 
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 
Τπεξαμία 
 
Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ηελ ππέξβαζε ηνπ θφζηνπο κηαο εμαγνξάο ζε ζρέζε κε ηε 
δίθαηε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηα θαζαξά αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο.  Ζ ππεξαμία 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηα 'άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία'.  Ζ ππεξαμία ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζε εηήζηα βάζε θαη 
παξνπζηάδεηαη ζε θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο.  Εεκηέο απφ 
απνκείσζε ζηελ ππεξαμία δελ αληηζηξέθνληαη. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ηελ πψιεζε κηαο 
νληφηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 
νληφηεηα πνπ πσιήζεθε. 
 
Ζ ππεξαμία θαηακεξίδεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ζθνπνχο ειέγρνπ 
γηα απνκείσζε. Ο θαηακεξηζκφο γίλεηαη ζε εθείλεο ηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 
ξνψλ ή νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ 
ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ζηελ νπνία πξνέθπςε ε ππεξαμία. 
 
Δπλντθφ ζπκβφιαην 

Σν επλντθφ ζπκβφιαην αληηπξνζσπεχεη έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε 
καδί κε ηελ θνηλνπξαμία CTC-ARI Airports Limited ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη αλαθέξεηαη 
ζην ζπκβφιαην πνπ ππέγξαςε ε Δηαηξεία κε ηελ Hermes Airports Limited γηα ην δηθαίσκα 
απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνινγήησλ εηδψλ ησλ αεξνδξνκίσλ 
Λάξλαθαο θαη Πάθνπ.  Σν επλντθφ ζπκβφιαην ζα δηαγξαθεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε 
δηάξθεηα 21 εηψλ θαη ζπλάδεη κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ην 2031. 
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Δκπνξηθή επσλπκία 
 
Ζ εκπνξηθή επσλπκία αληηπξνζσπεχεη έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε 
καδί κε ηελ εμαγνξά εηεο εηαηξείαο Scandia Company Limited θαη αξρηθά 
θαηεγνξνπνηήζεθε ζαλ ππεξαμία.  Οιφθιεξε ε ππεξαμία πνπ πιεξψζεθε αληηπξνζσπεχεη 
ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ νλφκαηνο „Scandia‟.  Ζ εκπνξηθή επσλπκία δελ δηαγξάθεηαη 
αιιά ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηεο θάζε έηνο. 
 
Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα 
 

Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 
ζηαζεξέο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλα ζε ελεξγή αγνξά θαη γηα ηα 
νπνία δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα εκπνξία ηνπ εηζπξαθηένπ.  Πεξηιακβάλνληαη ζηα 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο αλ έρνπλ ιήμε πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηά ηαμηλνκνχληαη σο κε θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο 
απνηεινχληαη απφ εκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
ζηνλ ηζνινγηζκφ.    
 

Σα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

Απνκείσζε ζηελ αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη 
θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε ζηελ αμία.  Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη 
ειέγρνληαη γηα απνκείσζε αμίαο, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ πσο 
ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ηε 
δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ  αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  Σν 
αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κείνλ 
έμνδα πσιήζεσο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  Γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
απνκείσζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζηα κηθξφηεξα επίπεδα γηα ηα νπνία 
ππάξρνπλ μερσξηζηέο αλαγλσξηζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 
ξνψλ).  Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο ηεο ππεξαμίαο, ηα νπνία έρνπλ 
ππνζηεί απνκείσζε ειέγρνληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 
 

πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ 
πνζφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, φηαλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ 
ζρεηηθψλ πνζψλ θαη ππάξρεη πξφζεζε δηαθαλνληζκνχ ζε θαζαξή βάζε ή ζα γίλεη 
ηαπηφρξνλε πψιεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη δηαθαλνληζκφο ηεο αληίζηνηρεο 
ππνρξέσζεο. 
 
Απνζέκαηα 
 

Σα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ ηηκή θφζηνπο ή ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, φπνηα 
απφ ηηο δχν είλαη ρακειφηεξε.  Ζ ηηκή θφζηνπο θαζνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ 
ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο 
θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ κείνλ έμνδα δηάζεζεο.  Γίλεηαη πξφβιεςε γηα 
ειαηησκαηηθά, άρξεζηα, ή αξγνθίλεηα απνζέκαηα φπνπ ρξεηάδεηαη. 
 
Ζ Δηαηξεία άιιαμε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θφζηνπο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010.  
Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή ε ηηκή θφζηνπο θαζνξηδφηαλ κε ηελ κέζνδν Πξψηεο – 
Δηζαγσγήο – Πξψηεο Δμαγσγήο.  Ζ αιιαγή απηή δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ ηηκή 
θφζηνπο. 
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Δκπνξηθά εηζπξαθηέα 

Σα εκπνξηθά εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα 
παξνπζηάδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ, κείνλ πξφλνηα γηα απνκείσζε ηεο αμίαο.  Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε 
θαζνξίδεηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε πσο ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ ζα 
είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμνπλ ηα ζπλνιηθά εηζπξαθηέα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο 
φξνπο ησλ εηζπξαθηέσλ.  εκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ ρξεψζηε, ε πηζαλφηεηα ν 
ρξεψζηεο ζα πεξηέιζεη ζε πηψρεπζε ή νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε, θαη αζέηεζε ή 
παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθά κε πιεξσκέο, ζεσξνχληαη 
ελδείμεηο φηη ην εκπνξηθφ εηζπξαθηέν έρεη ππνζηεί απνκείσζε.  Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο 
είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ εηζπξαθηένπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 
ππνινγηδφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ 
επηηφθην.  Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο 
ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο, θαη ην πνζφ ηεο δεκηάο αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκίεο ζηα 
„έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο‟.  Όηαλ έλα εκπνξηθφ εηζπξαθηέν είλαη επηζθαιέο, 
δηαγξάθεηαη έλαληη ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο γηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα.  Δπαθφινπζεο 
αλαθηήζεηο πνζψλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί πηζηψλνληαη έλαληη ησλ „εμφδσλ 
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο‟ ζηηο θεξδνδεκίεο. 
 

Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία έρνπλ κηα παξνχζα 
λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη 
πηζαλφ λα ππάξμεη ξνή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη 
ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Γελ αλαγλσξίδνληαη 
πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκηέο. 
 

Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη σο ε ηξέρνπζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνζνζηφ πξηλ ηε 
θνξνινγία, ην νπνίν απνδίδεη ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο αγνξάο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο 
δηαρξνληθά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε.  Ζ αχμεζε ζηελ 
πξφβιεςε ιφγσ ηεο παξέιεπζεο ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεσζηηθφο ηφθνο. 
 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 

Οη ζπλήζεηο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα. 
 

Όηαλ κία Δηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο αγνξάζεη κεηνρέο απφ ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην 
(treasury shares), ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεηαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άκεζα 
ζπλδεδεκέλσλ επηπξφζζεησλ εμφδσλ (κεηά ηε θνξνινγία), αθαηξείηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα 
θαη παξνπζηάδεηαη σο ίδηεο κεηνρέο, κέρξη λα αθπξσζνχλ, επαλεθδνζνχλ ή πσιεζνχλ.  
Όηαλ απηέο αθνινχζσο πσιεζνχλ ή επαλεθδνζνχλ, νπνηνδήπνηε ηίκεκα εηζπξαρηεί, 
θαζαξφ απφ νπνηαδήπνηε άκεζα ζπλδεδεκέλα επηπξφζζεηα έμνδα ζπλαιιαγήο, 
πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

 
Γαλεηζκφο 

Ο δαλεηζκφο αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο 
ζπλαιιαγήο. Ο δαλεηζκφο παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα ζε απνζβεζκέλν θφζηνο. Οπνηαδήπνηε 
δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο) θαη ηεο 
αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηηο θεξδνδεκίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ είλαη άκεζα απνδνηέα 
ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηα θξηηήξηα, ζηελ 
νπνία πεξίπησζε θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 
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2 Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ (ζπλέρεηα) 

 
Γαλεηζκφο (ζπλέρεηα) 

 
Ακνηβέο πνπ πιεξψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία δηεπθνιχλζεσλ δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη 
σο θφζηα ζπλαιιαγήο ηνπ δαλείνπ ζηελ έθηαζε φπνπ είλαη πηζαλφλ φηη κέξνο ή νιφθιεξε 
ε δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  ηελ πεξίπησζε απηή, ε ακνηβή αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ 
αλάιεςε ηνπ δαλείνπ.  ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη είλαη πηζαλφ έλα 
κέξνο ή νιφθιεξε ε δηεπθφιπλζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε ακνηβή θεθαιαηνπνηείηαη σο 
πξνπιεξσκή θαη απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηεπθφιπλζεο κε ηελ 
νπνία ζρεηίδεηαη. 

 

Σα θφζηα δαλεηζκνχ απνηεινχλ ηφθν θαη άιια έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ε Δηαηξεία 
ζε ζρέζε κε ην δαλεηζκφ θεθαιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηφθνπ δαλεηζκνχ, απφζβεζε 
εθπηψζεσλ ή επηκίζζηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε δαλεηζκφ, απφζβεζε επηπιένλ θφζηνπο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηε δηεπζέηεζε δαλεηζκνχ, ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα ζε 
πεξίπησζε πνπ ζεσξνχληαη σο κηα πξνζαξκνγή ζηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 
 

Ο δαλεηζκφο ηαμηλνκείηαη σο βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην 
δηθαίσκα άλεπ φξσλ λα αλαβάιιεη ηελ απνπιεξσκή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζην 
δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

Δκπνξηθνί πηζησηέο 
 

Οη εκπνξηθνί πηζησηέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζε δίθαηε αμία θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη 
ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο 
ζηελ ηξάπεδα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα. ηνλ ηζνινγηζκφ ηα ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνληαη ζην δαλεηζκφ, ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
 

Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα  
 

Λεηηνπξγηθνί ηνκείο αλαθέξνληαη αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη 
ζηελ δηεχζπλζε.  Ζ δηεχζπλζε (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην) (αλψηαην φξγαλν ιήςεο 
ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ) πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκψλ, έρεη δηνξηζηεί σο ε επηηξνπή πνπ 
παίξλεη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. 
 

Σν πγθξφηεκα δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθψλ θαη ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ ζηελ Κχπξν θαη 
ηελ Διιάδα θαη αλαιχεη ηηο πσιήζεηο θαη ην κηθηφ θέξδνο ζχκθσλα κε ηηο ιηαληθέο θαη 
ρνλδξηθέο πσιήζεηο. 

πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο 
 

Όπνπ ρξεηάδεηαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα ζπλάδνπλ κε ηηο 
αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε πνπ ζην ηξέρνλ έηνο.   
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
 

(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
 

Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ηνπο εθζέηνπλ ζε πνηθίινπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: θίλδπλν αγνξάο (πεξηιακβαλνκέλνπ 
ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία θαη θίλδπλν 
επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

 
Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ επηθεληξψλεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ 
ρξεκαηαγνξψλ θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ  
ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο.  Ζ δηαρείξηζε 
θηλδχλνπ δηελεξγείηαη απφ ην νηθνλνκηθφ ηκήκα, ζχκθσλα κε αξρέο πνπ εγθξίλνληαη 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα αλαγλσξίδεη, αμηνινγεί θαη 
ζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ιεηηνπξγηθέο 
κνλάδεο.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη γξαπηέο αξρέο γηα ηελ φιε δηαρείξηζε 
θηλδχλνπ θαζψο θαη γξαπηέο αξρέο πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο 
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, θαη επέλδπζε 
πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο. 
 

 Κίλδπλνο αγνξάο 
 
 πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 
 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εηζάγνπλ πξντφληα απφ ην εμσηεξηθφ θαη 
ππφθεηληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ κειινληηθέο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, θπξίσο ηεξιίλα.  
 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εάλ ην Δπξψ απνδπλακσλφηαλ ή ελδπλακσλφηαλ 
θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηελ Αγγιηθή ηεξιίλα, κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο 
λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ην θέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία ζα ήηαλ 
ρακειφηεξν ή ςειφηεξν θαηά €525.502 (2009: €556.898) γηα ην πγθξφηεκα 
θαη €522.187 (2009: €516.509) γηα ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα, θπξίσο σο 
απνηέιεζκα ζπλαιιαγκαηηθψλ δεκηψλ ή θεξδψλ απφ ηε κεηαηξνπή 
ππνινίπσλ πηζησηψλ ζε ηεξιίλεο. 
  
Ζ Γηεχζπλζε παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 
ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 

 

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία 
  

Καζψο ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία έρνπλ ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πνπ θέξνπλ ηφθν, ηα έζνδα θαη ε ξνή κεηξεηψλ απφ εξγαζίεο επεξεάδνληαη 
απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εάλ ηα επηηφθηα ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο πνπ 
απνηηκνχληαη ζε Δπξψ ήηαλ θαηά 0,25% (2009: 0,25%) ςειφηεξα/ρακειφηεξα, 
κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ην θέξδνο/ε δεκηά 
γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία ζα ήηαλ γηα ην πγθξφηεκα θαηά €27.583 (2009: 
€34.532) θαη γηα ηελ Δηαηξεία θαηά €13.883 (2009: €22.865) 
ςειφηεξν/ρακειφηεξν θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ ςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ 
πηζησηηθψλ ηφθσλ ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα.  
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ.  Ο 
δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα ηνπο εθζέηεη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ 
αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο.  Ο δαλεηζκφο πνπ εθδφζεθε ζε ζηαζεξά επηηφθηα 
εθζέηεη ην πγθξφηεκα θαη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε 
δίθαηε αμία. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 
Κίλδπλνο επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε δίθαηε αμία 
(ζπλέρεηα) 

 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εάλ ηα επηηφθηα ζε δαλεηζκφ πνπ απνηηκάηαη ζε 
Δπξψ ήηαλ θαηά 0,25% ςειφηεξα ή ρακειφηεξα, κε φιεο ηηο άιιεο 
παξακέηξνπο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ην θέξδνο γηα ην έηνο κεηά ηε 
θνξνινγία ζα ήηαλ γηα ην πγθξφηεκα θαηά €104.137 (2009: €88.021) θαη γηα 
ηελ Δηαηξεία θαηά €43.390 (2009: €29.516) ρακειφηεξν ή ςειφηεξν 
αληίζηνηρα, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ ςειφηεξσλ/ρακειφηεξσλ ρξεσζηηθψλ 
ηφθσλ ζε δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. 

 
Ζ Γηεχζπλζε παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη 
ελεξγεί αλάινγα. 

 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο  
 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, 
θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη απφ 
πηζηψζεηο πξνο πειάηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθθξεκψλ 
εηζπξαθηέσλ θαη δεζκεπηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 
 
Γηα ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κφλν νξγαληζκνί πνπ 
αμηνινγνχληαη απφ αλεμάξηεηα κέξε κε ειάρηζην βαζκφ θεξεγγπφηεηαο ην „Α‟ 
ή πνπ αμηνινγνχληαη πςειά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλνληαη απνδεθηνί. 
Δάλ πειάηεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ είλαη αμηνινγεκέλνη απφ αλεμάξηεην κέξνο, 
ηφηε ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο αμηνινγήζεηο. Γηαθνξεηηθά, εάλ δελ 
ππάξρεη αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε, ε Γηεχζπλζε εθηηκά ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα 
ηνπ πειάηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, 
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη άιινπο παξάγνληεο. Ξερσξηζηά πηζησηηθά φξηα 
θαη πηζησηηθνί φξνη νξίδνληαη κε βάζε ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ηνπ πειάηε 
ζχκθσλα κε φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ ρξήζε 
ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε. Οη πσιήζεηο ζε 
πειάηεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ δηεπζεηνχληαη ζε κεηξεηά ή ρξεζηκνπνηψληαο 
πηζησηηθέο θάξηεο. Βιέπεηε εκείσζε 22 γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 
 
Καλέλα πηζησηηθφ φξην δελ μεπεξάζηεθε θαηά ηε ινγηζηηθή πεξίνδν θαη ε 
Γηεχζπλζε δελ αλακέλεη νπνηεζδήπνηε δεκηέο απφ κε εθπιήξσζε 
ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο απηψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  
 
Ο πην θάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ιεμεσλ κε βάζε ηελ 
ελαπνκέλνπζα πεξίνδν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 
είλαη νη ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο.  Τπφινηπα εκπνξηθψλ 
θαη άιισλ πηζησηψλ κε ιήμε εληφο 12 κελψλ ηζνχληαη κε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο 
αμίεο, αθνχ ε επίδξαζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή. 
 
Σν πγθξφηεκα 
 

 

 

Μέρξη  
1 έηνο 

 Μεηαμχ 1 
θαη 2 εηψλ 

Μεηαμχ 2 
θαη 5 εηψλ 

Πέξαλ ησλ 
5 εηψλ 

 € € € € 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010     
Γαλεηζκφο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ) 
 

32.960.378 
 

4.735.456 
 

11.135.651 
 

2.530.936 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εκ. 29) 61.782.810 - - - 
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ 
 

34.651 
 

43.956 
 

135.531 
 

- 

 __________ _________ __________ __________ 

 94.777.839 4.779.412 11.271.182 2.530.936 

 ========== ========= ==========  ========== 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009     
Γαλεηζκφο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ) 
 

30.132.706 
 

4.730.268 
 

11.678.063 
 

4.163.001 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εκ.29) 69.169.546 - - - 
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ 
 

32.084 
 

32.084 
 

96.252 
 

29.314 

 __________ _________ __________ __________ 

 99.334.336 4.762.352 11.774.315 4.192.315 

 ========== ========= ==========  ========== 

 

Ζ Δηαηξεία 
 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010     
     
Γαλεηζκφο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ) 
 

18.428.963 
 

1.369.534 
 

2.378.932 
 

760.747 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εκ. 29) 37.658.072 - - - 
 __________ __________ __________ __________ 

 56.087.035 1.369.534 2.738.932 760.747 

 ========== ========== ========== ========== 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009     
     
Γαλεηζκφο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ) 
14.396.696 1.459.965 2.712.935 1.800.965 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εκ. 29) 46.247.293 - - - 
 __________ __________ __________ __________ 

 60.643.989 1.459.965 2.712.935 1.800.965 

 ========== ========== ========== ========== 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(i) Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε 
ηθαλνπνηεηηθνχ χςνπο ππνινίπσλ κεηξεηψλ θαη δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο 
ζε εγθξηκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο. Ζ Γηεχζπλζε θξνληίδεη λα ππάξρεη 
δπλαηφηεηα επειημίαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηαηεξψληαο αρξεζηκνπνίεην κέξνο 
ησλ εγθξηκέλσλ πηζησηηθψλ νξίσλ. 
 
Ζ Γηεχζπλζε παξαθνινπζεί ζπλερψο ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκαηηθψλ 
ξεπζηφηεηαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αρξεζηκνπνίεησλ δηεπθνιχλζεσλ (εκ. 
27) θαη ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ (εκ. 25) θαη ηηο πηζαλέο 
κειινληηθέο κεηαβνιέο ηνπο ζηε βάζε πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ). 

 
(ii) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ 
 

Οη επηδηψμεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο φηαλ δηαρεηξίδνληαη θεθάιαηα 
είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο λα 
ζπλερίζνπλ σο δξψζεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κε ζηφρν ηελ παξνρή απνδφζεσλ γηα 
ηνπο κεηφρνπο θαη λα δηαηεξήζεη θαηαιιειφηεξε θεθαιαηνπρηθή δνκή, γηα λα κεηψζεη 
ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 
 
Με ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ή λα κεηαβάινπλ ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή, ην 
πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία, κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ην πνζφ ησλ πνζφ ησλ 
κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςνπλ θεθάιαην ζηνπο 
κεηφρνπο, λα εθδψζνπλ λέεο κεηνρέο ή λα πσιήζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα 
κεηψζνπλ ην δαλεηζκφ ηνπο. 
 
χκθσλα κε άιινπο ζηνλ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία 
παξαθνινπζνχλ ηε ζρέζε ηνπ δαλεηζκνχ σο πξνο ην ζπλνιηθφ ησλ 
απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. Ζ ζρέζε απηή ππνινγίδεηαη σο ν θαζαξφο δαλεηζκφο 
δηαηξνχκελνο κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην.  Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην 
ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ (πεξηιακβαλνκέλνπ „βξαρππξφζεζκνπ‟ θαη „κε 
βξαρππξφζεζκνπ‟ δαλεηζκνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ), κείνλ 
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.  Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην θαζνξίδεηαη σο „ίδηα 
θεθάιαηα‟ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, πξνζζέηνληαο ηνλ θαζαξφ 
δαλεηζκφ. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

(ii) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 
Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ 
εθάξκνζε ε Γηεχζπλζε ήηαλ σο εμήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ:  

 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
χλνιν δαλεηζκνχ (εκ. 27) 48.177.260 47.103.321  22.280.869 19.355.518 
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
 ηζνδχλακα (εκ. 25) 

 
(12.405.273) 

 
(15.491.872) 

  
(6.522.916) 

 
(10.261.258) 

 ___________ ___________   ___________  ___________ 

      
Καζαξφο δαλεηζκφο 35.771.987 31.611.449  15.757.953 9.094.260 
      
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 94.274.534 92.314.728  82.351.917 83.201.215 

 ___________ ___________   ___________  ___________ 

χλνιν θεθαιαίνπ 130.046.521 123.926.177  98.109.870 92.295.475 

 =========== ===========  ========== ========== 

Πνζνζηφ δαλεηζκνχ ζην  
ζχλνιν απαζρνινχκελσλ 
θεθαιαίσλ 

 
 

27,5% 

 
 

25,5% 

  
 

16,1% 

 
 

9,9% 

 
Ζ αχμεζε ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ 
θεθαιαίσλ θαηά ην 2010 ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ιήθζεθε θαηά 
ηε   δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη 
ηεο Δηαηξείαο γηα θεθάιαην θίλεζεο. 
 

 
(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηψλ  

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο θαη 
εκπνξηθψλ πιεξσηέσλ ζεσξείηαη φηη πξνζεγγίδεη ηε δίθαηε αμία ηνπο.  Ζ δίθαηε αμία 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο γλσζηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη 
κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο αγνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα παξφκνηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Oη πην θάησ πίλαθεο αλαιχνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκνχληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ζε δίθαηε αμία, κε βάζε ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο.  Σα δηάθνξα επίπεδα 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ζε ελεξγείο αγνξέο γηα 
παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο (επίπεδν 1). 

 ηνηρεία εηζαγσγήο εθηφο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηίηισλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1, νη νπνίεο είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, είηε άκεζα (δειαδή σο ηηκέο) ή 
έκκεζα (δειαδή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηκέο) (επίπεδν 2). 

 ηνηρεία εηζαγσγήο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε πνπ δελ 
βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (δειαδή κε 
παξαηεξήζηκα ζηνηρεία εηζαγσγήο) (επίπεδν 3). 

Οη πην θάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο θαη ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 
 

(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηψλ (ζπλέρεηα) 
 

 
Σν πγθξφηεκα 

  
Δπίπεδν 1 

 
Δπίπεδν 2 

 
Δπίπεδν 3 

πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε: 

     

-  Μεηνρηθνί ηίηινη  - - 5.126 5.126 
  __________ __________ ___________ ___________ 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία 

  
- 

 
- 

 
5.126 

 
5.126 

  ========== ========== =========== =========== 

 
Ζ Δηαηξεία  

  
Δπίπεδν 1 

 
Δπίπεδν 2 

 
Δπίπεδν 3 

πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε: 

     

-  Μεηνρηθνί ηίηινη  - - 1.709 1.709 

  __________ __________ __________ ___________ 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία 

  
- 

 
- 

 
1.709 

 
1.709 

  ========= ========== ========== ============ 

Oη πην θάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο 
Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα ζε δίθαηε αμία ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2010. 
 

 
Σν πγθξφηεκα 

  
Δπίπεδν 1 

 
Δπίπεδν 2 

 
Δπίπεδν 3 

πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε: 

     

-  Μεηνρηθνί ηίηινη  - - 5.126 5.126 

  __________ __________ ____________ ____________ 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε 
δίθαηε αμία 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

5.126 

 
 

5.126 

  ========== ========== =========== ============ 

 
Ζ Δηαηξεία  

  
Δπίπεδν 1 

 
Δπίπεδν 2 

 
Δπίπεδν 3 

πλνιηθφ 
ππφινηπν 

  € € € € 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε: 

     

-  Μεηνρηθνί ηίηινη  - - 1.709 1.709 
  __________ __________ ____________ ____________ 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ππνινγηζκέλα ζε 
δίθαηε αμία 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

1.709 

 
 

1.709 
  ========== ========= =========== ============ 

Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγείο 
αγνξέο βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Μηα 
αγνξά ζεσξείηαη σο ελεξγή, εάλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά 
δηαζέζηκεο απφ έλα ρξεκαηηζηήξην, έκπνξν, ρξεκαηηζηή, βηνκεραληθφ φκηιν, 
ππεξεζία εθηίκεζεο, ή επνπηηθή ππεξεζία, θαη εθείλεο νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ 
πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο ζπλαιιαγέο αγνξάο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ζ 
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή 
πξνζθνξάο. Απηά ηα κέζα πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1. Σα κέζα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν 1 πεξηιακβάλνπλ  επελδχζεηο ζε κεηνρέο ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 
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3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (ζπλέρεηα) 

 

(iii) Δθηίκεζε δίθαησλ αμηψλ (ζπλέρεηα) 
 
Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγή 
αγνξά (γηα παξάδεηγκα, κεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη ζε ρξεκαηηζηήξην) 
θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Απηέο νη κέζνδνη απνηίκεζεο 
κεγηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, πνπ είλαη 
δηαζέζηκα, θαη βαζίδνληαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ζε εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
άκεζα κε ηελ νληφηεηα. Δάλ φια ηα βαζηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ελφο κέζνπ είλαη παξαηεξήζηκα, ην κέζν απηφ 
πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 2. 

 
Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα δελ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκα 
γεγνλφηα ηεο αγνξάο, ην κέζν πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν 3. 

 
πγθεθξηκέλεο κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο 
δίθαηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 
 Υξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο αγνξάο ή πξνζθεξφκελεο ηηκέο απφ έκπνξν γηα 

παξφκνηα κέζα. 
 

 Άιιεο ηερληθέο φπσο αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο γηα ηα ππφινηπα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 
4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο  

Οη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη βαζίδνληαη ζηελ 
ηζηνξηθή εκπεηξία θαη άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε 
κειινληηθά γεγνλφηα πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ινγηθά ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. 

εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο 

Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία θάλνπλ ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην 
κέιινλ. Χο απνηέιεζκα νη ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο ζπαλίσο ηζνχληαη κε ηα 
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.  Οη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο πνπ πηζαλφλ λα 
πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο αλαπξνζαξκνγέο ζηε ινγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

•  Τπνινγηδφκελε απνκείσζε ππεξαμίαο 

Κάζε ρξφλν ην πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία εμεηάδνπλ εάλ ε ππεξαμία έρεη 
ππνζηεί απνκείσζε ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
εκείσζε 2.  Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 
ξνψλ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  
Απηνί νη ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηελ ρξήζε εθηηκήζεσλ φπσο παξνπζηάδνληαη 
ζηε εκείσζε 16. 

Αλ ην αλαζεσξεκέλν ππνινγηδφκελν κηθηφ επηηφθην ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
είλαη θαηά 10% ςειφηεξν απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Γηεχζπλζεο ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2010, δελ ζα πξνθχςεη απνκείσζε ζην πνζφ ηεο ππεξαμίαο 
πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ινγηζηηθά βηβιία.  
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4 εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη εθηηκήζεηο (ζπλέρεηα) 

εκαληηθνί ινγηζηηθνί ππνινγηζκνί θαη παξαδνρέο (ζπλέρεηα) 

•  Φνξνινγία 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα εηαηξηθφ θφξν απαηηνχληαη 
ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο.  Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν 
πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο.  Ζ Δηαηξεία θαη ην 
πγθξφηεκα αλαγλσξίδνπλ ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά 
δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη 
επηπξφζζεηε θνξνινγία.  Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ 
ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη 
δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 

 

5 Πσιήζεηο  
 
Οη πσιήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηε κέζνδν ηεο παξαθαηαζήθεο γηα ην έηνο 2010 (consignment 
sales), αλήιζαλ γηα ην πγθξφηεκα ζε €31.775.629 (2009: €30.175.235), θαη γηα ηελ 
Δηαηξεία ζε €34.309.582 (2009: €33.791.229).  
 
Απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ. 
 

6 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 
 

Αλάιπζε θαηά ηνκέα ιεηηνπξγίαο 
 

 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο   

 
 
2010 

Ληαληθφ 
εκπφξην 

€ 

Υνλδξηθφ  
εκπφξην 

€ 

  
χλνιν 

€ 
     
Πσιήζεηο 260.748.382 8.058.810  268.807.192 

 =========== ===========  =========== 
     

Μηθηφ θέξδνο 91.208.990 1.531.624  92.740.614 
 =========== ===========  =========== 

2009     
     
Πσιήζεηο 261.911.901 9.208.539  271.120.440 
 =========== ===========  =========== 
     

Μηθηφ θέξδνο 89.507.259 1.600.238  91.107.497 
 =========== ===========  =========== 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έμνδα πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο θαη ηα έμνδα δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα ππάξρεη 
ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο, ζεσξήζεθε φηη ε αλάιπζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο, 
αληί ηνπ θέξδνπο απφ εξγαζίεο, δίλεη δηθαηφηεξε θαη πην αληηπξνζσπεπηηθή παξνπζίαζε 
ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηνκέα ιεηηνπξγίαο. 
 
εκαληηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
φινπο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο 
θαη έηζη δελ είλαη εθηθηφ λα δνζεί δίθαηε αλάιπζε θαηά ηνκέα ιεηηνπξγίαο. 
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7 Άιια έζνδα  
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      

Πηζησηηθνί ηφθνη:      
  Τπφινηπα κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο 309.734 825.448  460.991 630.623 
  Σξαπεδηθά ππφινηπα 237.357 437.511  75.931 75.514 
 __________ __________  __________ __________ 

χλνιν πηζησηηθψλ ηφθσλ 547.091 1.262.959  536.922 706.137 
      
Γηθαηψκαηα ρξήζεο ρψξνπ 563.918 459.828  557.918 453.828 
Άιια δηθαηψκαηα θαη απνδεκίσζε  578.309 400.919  903.413 780.124 
Γηάθνξα έζνδα 397.642 377.570  - - 
Πηζησηηθά κεξίζκαηα - 133.862  1.364.464 2.987.694 
πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 1.248.147 1.540.921  2.496.289 2.480.652 
(Εεκηά)/θέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (εκ. 15) 

 
(2.450) 

 
(32.504) 

  
1.425 

 
(229) 

 __________ __________  __________ __________ 

χλνιν άιισλ εζφδσλ 3.332.657 4.143.555  5.860.431 7.408.206 

 ========== ==========  ========== ========== 

 

8 Αλάιπζε εμφδσλ θαηά είδνο 
 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 
 

 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Αιιαγέο ζηα απνζέκαηα (3.211.986) 872.607  (1.292.298) 2.247.313 
Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη άιια άκεζα 
έμνδα αγνξψλ 

 
171.476.346 

 
172.403.379 

  
92.938.519 

 
94.731.250 

Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ (εκ. 15) 

 
8.686.131 

 
8.002.267 

 
 

 
5.273.067 

 
5.107.128 

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
(εκ. 16) 

 
376.650 

 
373.264 

  
80.152 

 
243.753 

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ  15.648.825 15.162.419   11.642.252                                    11.374.204 
Ακνηβή ειεγθηψλ 220.341 206.660   103.755 115.000 
Δπηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε 1.023.836 1.175.692  630.605 549.254 
Κφζηνο πξνζσπηθνχ (εκ. 10) 35.921.612 34.646.231  18.817.937 18.695.106 
Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο  5.123.650 5.555.466  3.717.402  4.163.987 
Έμνδα αζθαιείαο θαη θξνχξεζεο 
θαηαζηεκάησλ  

 
1.302.246 

 
1.026.312 

  
764.788 

 
569.562 

Έμνδα πηζησηηθψλ θαξηψλ 2.344.778 2.493.531  1.152.261 1.230.422 
Ζιεθηξηζκφο, θαχζηκα, λεξφ 4.408.988 3.723.290  3.214.056 2.643.760 
Γηθαηψκαηα παξαρψξεζεο ρψξσλ 
εθκεηάιιεπζεο (εκ. 9) 

 
7.802.218 

 
6.736.957 

  
- 

 
- 

Άιιεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο 822.054 796.458  227.102 164.699 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα – ρξέσζε απνκέησζεο 
γηα επηζθαιή ρξέε (εκ. 24) 

 
31.361 

 
118.221 

  
1.361 

 
- 

Άιια έμνδα 7.997.587 9.154.684  3.978.466 4.673.185 
 ___________ ___________  ___________ ___________ 

πλνιηθφ θφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ, 
πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο θαη δηνηθεηηθήο  
ιεηηνπξγίαο 

 
 

259.974.637 

 
 

262.447.438 

  
 

141.249.425 

 
 

146.508.623 

 =========== ===========  =========== =========== 

 

9 Γηθαηψκαηα παξαρψξεζεο ρψξσλ εθκεηάιιεπζεο 
 

Σα δηθαηψκαηα παξαρψξεζεο ρψξσλ εθκεηάιιεπζεο αληηπξνζσπεχνπλ ακνηβή ε νπνία 
πιεξψλεηαη απφ ηελ CTC-ARI Airports Limited ζηελ Hermes Airports Limited ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ε νπνία ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ ζηηο 11 Μαΐνπ 
2006 γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε θαηαζηεκάησλ ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη 
Πάθνπ. 
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10 Κφζηνο πξνζσπηθνχ 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 31.867.818 30.972.425  16.814.735 16.697.611 
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιιεο 
ζπλεηζθνξέο 

 
2.727.750 

 
2.467.270 

  
1.255.638 

 
1.281.156 

Σακεία πξνλνίαο  1.056.370 1.013.248  545.557 542.740 
Σακείν ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο  269.674 193.288  202.007 173.599 

 __________ __________  __________ __________ 

 35.921.612 34.646.231  18.817.937 18.695.106 

 ========== ==========  ========== ========== 

 

Σν πγθξφηεκα έρεη έλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ην Σακείν Πξνλνίαο Τπαιιήισλ 
Ermes Department Stores Plc πνπ ρξεκαηνδνηείηαη μερσξηζηά θαη εηνηκάδεη ηηο δηθέο ηνπ 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην νπνίν νη ππάιιεινη δηθαηνχληαη πιεξσκή νξηζκέλσλ 
σθειεκάησλ θαηά ηελ αθππεξέηεζε ή πξφσξν ηεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.   Σν 
πξνζσπηθφ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 
εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ζηα ηακεία πξνλνίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Cyprus Trading 
Corporation Plc.  Σν πξνζσπηθφ ηεο Κνηλνπξαμίαο CTC-ARI Airports Limited ζπκκεηέρεη ζε 
δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηακείν, ην Σακείν Πξνλνίαο Τπαιιήισλ ηεο CTC-ARI Airports Limited. 

 

11 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα – θαζαξά  
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Υξεσζηηθνί ηφθνη:      
  Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο (2.492.140) (2.038.028)  (1.120.044) (830.159) 
  Καζπζηεξεκέλε θνξνινγία (52) (17.956)  (52) (17.579) 
  Τπφινηπα κε ζπγγεληθά κέξε  (451.098) (1.681.943)  (681.098) (1.456.085) 
  Άιινη ηφθνη (31.059) (26.530)  (31.059) (26.529) 
 __________ __________  __________ __________ 

χλνιν ρξεσζηηθψλ ηφθσλ (2.974.349) (3.764.457)  (1.832.253) (2.330.352) 
 __________ __________  __________ __________ 
      

Καζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο (δεκηέο)/θέξδε 
απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 
(290.282) 

 
124.769 

  
(281.883) 

 
22.274 

 __________ __________  __________ __________ 

 (3.264.631) (3.639.688)  (2.114.136) (2.308.078) 

 ========== ==========  ========== ========== 

 

12 Υξέσζε θνξνινγίαο 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Σξέρνπζα θνξνινγία:      
   Δηαηξηθφο θφξνο  1.104.823 1.202.394  454.050 716.670 
   Ακπληηθή εηζθνξά   14.759 62.625  - - 
   Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ εηψλ 48.613 (263.493)  49.388 (287.449) 
 __________ __________  __________ __________ 

πλνιηθή ηξέρνπζα θνξνινγία 1.168.195 1.001.526  503.438 429.221 

 __________ __________  __________ __________ 

      
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (εκ. 28):      
   Γεκηνπξγία θαη αληηζηξνθή ησλ                      
 πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 

 
(92.872) 

 
(48.248) 

  
(82.201) 

 
(92.715) 

 __________ __________  __________ __________ 

Υξέσζε θνξνινγίαο 1.075.323 953.278  421.237 336.506 

 ========== ==========  ========== ========== 
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12 Υξέσζε θνξνινγίαο (ζπλέρεηα) 
 
Ο θφξνο επί ηνπ θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο πξηλ ηε θνξνινγία δηαθέξεη 
απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ην εθαξκφζηκν πνζνζηφ 
θνξνινγίαο σο εμήο: 
 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία 9.080.667 9.176.869  5.679.431 6.523.187 

 ========== ==========  ========== ========== 
      

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηo εθαξκφζηκν 
πνζνζηφ εηαηξηθήο θνξνινγίαο χςνπο 10% 

 
908.067 

 
917.687 

  
567.943 

 
652.319 

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ 
πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο  

 
 

298.528 

 
 

382.290 

  
 

49.841 

 
 

261.212 
Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη 
εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε 
θνξνινγία 

 
 

(284.100) 

 
 

(228.561) 

  
 

(198.790) 

 
 

(308.364) 
Δηαηξηθφο θφξνο πξνεγνχκελσλ εηψλ 48.613 (263.493)  49.388 (287.449)  
Ακπληηθή εηζθνξά 14.759 62.625  - - 
Δπίπησζε ρξήζεο θνξνινγηθψλ 
δεκηψλ  

 
- 

 
- 

  
(66.701) 

 
- 

Φνξνινγηθή επίδξαζε θνξνινγηθψλ 
δεκηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έγηλε πξφλνηα  
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

 
 

68.534 

 
 

63.942 

  
 

- 

 
 

- 
Πξφζζεηε θνξνινγία 10% 20.922 18.788  19.556 18.788 
 __________ __________  __________ __________ 

Υξέσζε θνξνινγίαο 1.075.323 953.278  421.237 336.506 

 ========== ==========  ========== ========== 

 

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ηηο Κππξηαθέο εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη 10%.   
Ο ζπληειεζηήο θφξνπ γηα ηελ Διιεληθή εηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο είλαη 24%. 
 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφθνη κπνξεί λα 
εμαηξνχληαη απφ εηαηξηθφ θφξν θαη λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 10%. 
 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεξίζκαηα απφ εμσηεξηθφ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ακπληηθή 
εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%. 
 
Φνξνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άιισλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ 
 
 ΄Δηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
 2010  2009 

  
Πξηλ ηε 

θνξνινγία 

(Υξέσζε)/ 
Πίζησζε 

θνξνινγίαο 

 
Μεηά ηε 

θνξνινγία 

  
Πξηλ ηε 

θνξνινγία 

(Υξέσζε)/ 
Πίζησζε 

θνξνινγίαο 

 
Μεηά ηε 

θνξνινγία 
 € € €  € € € 
Σν πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία        
        
Γε θαη θηίξηα:        
Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε ηεο 

γεο θαη ησλ θηηξίσλ 
 

45.560 
 

- 
 

45.560 
  

- 
 

- 
 

- 
Αλαπξνζαξκνβή 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 
ζηα θέξδε δίθαηεο αμίαο 

 
 

- 

 
 

16.394 

 
 

16.394 

  
 

- 

 
 

20.028 

 
 

20.028 
        

 ________ _________ ________  ________ _________ ________ 
Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 45.560 16.394 61.954  - 20.028 20.028 

 ======== ========= =======  ======== ========= ======= 
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13 Μέξηζκα αλά κεηνρή  
 
Παξά ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα πξνηείλεη 
ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο ηνπ 
έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, χςνπο €2.275.000, πνπ ηζνδπλακεί κε 1,3 ζελη 
αλά κεηνρή ή 3,82% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα 
απνθαζίζεη ηελ θαηαβνιή πεξαηηέξσ κεξίζκαηνο πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο.  Απηέο νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ απηφ ην πιεξσηέν κέξηζκα πνπ ζα ινγηζηεί 
ζηα ίδηα θεθάιαηα σο δηαλνκή ησλ θεξδψλ πνπ θξαηήζεθαλ ζην έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
ηηο 2 Απγνχζηνπ 2010 πιεξψζεθε κέξηζκα χςνπο 1,3 ζελη αλά κεηνρή απφ ηα θέξδε ηνπ 
έηνπο 2008, πνπ αλέξρεηαη ζε €2.268.496. 
 
ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010 πιεξψζεθε κέξηζκα χςνπο 2,2 ζελη ηνπ Δπξψ αλά κεηνρή απφ 
ηα θέξδε ηνπ έηνπο 2008, πνπ αλέξρεηαη ζε €3.838.996. 
 
Σα κεξίζκαηα πνπ πιεξψλνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 
Κχπξνπ ππφθεηληαη ζε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά κε πνζνζηφ 15%. 
 

14 Κέξδε αλά κεηνρή 
 
Tα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο 
θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κε ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Κέξδε γηα ην έηνο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 
Μεηφρνπο 

 
6.309.184 

 
6.660.338 

  
5.258.194 

 
6.186.681 

 =========== ===========  =========== =========== 

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ    
κεηνρψλ  

 
174.499.710 

 
174.584.705 

  
174.499.710 

 
174.584.705 

 =========== ===========  =========== =========== 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή – ζελη 3,6 3,8  3,0 3,5 

 =========== ===========  =========== =========== 

Αλαπξνζαξκνζκέλνο κεζνζηαζκηθφο  
αξηζκφο κεηνρψλ 

 
174.499.710 

 
174.584.705 

  
174.499.710 

 
174.584.705 

 =========== ===========  =========== =========== 

Πιήξσο θαηαλεκεκέλα θέξδε αλά κεηνρή – 
ελη 

 
3,6 

 
3,8 

  
3,0 

 
3,5 

 =========== ===========  =========== =========== 
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15         Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 
 
Σν πγθξφηεκα 
 

  
Κεθαιαην-
πνηεκέλνη 

ηφθνη 
€ 

 
Γε θαη 
θηίξηα 

€ 

Βειηηψζεηο  
ελνηθηαδφκελσλ  

θηηξίσλ 
€ 

 
Βηηξίλεο θαη 
εμνπιηζκφο 

€ 

 
 

Ορήκαηα 
€ 

 
 

χλνιν 
€ 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009       
Κφζηνο ή εθηίκεζε - 15.085.660 29.770.865 34.999.846 1.186.512 81.042.883 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  - (312.702) (7.588.467) (14.150.915) (402.661) (22.454.745) 

 __________ __________ __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία - 14.772.958 22.182.398 20.848.931 783.851 58.588.138 

 ========== ========== ========== ========== ========= ========== 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο  
31 Γεθεκβξίνπ 2009 

      

Αξρηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία  - 14.772.958 22.182.398 20.848.931 783.851 58.588.138 
Πξνζζήθεο - 186.188 6.168.616 4.565.205 159.266 11.079.275 
Δμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 
θαη θνηλνπξαμίαο  

 
- 

 
103.794 

 
1.387.597 

 
1.790.747 

 
688.034 

 
3.970.172 

Πσιήζεηο  - - (2.118) (73.376) (94.599) (170.093) 
Υξέσζε γηα απφζβεζε (εκ. 8) - (205.506) (3.193.159) (4.180.950) (422.652) (8.002.267) 
 __________ __________ __________ __________ _________ __________ 

Σειηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία  - 14.857.434 26.543.334 22.950.557 1.113.900 65.465.225 
 __________ __________ __________ __________ _________ __________ 

       
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009       
Κφζηνο ή εθηίκεζε - 15.409.530 37.770.087  43.180.409 2.726.868 99.086.894 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  - (552.096) (11.226.753) (20.229.852) (1.612.968) (33.621.669) 

 __________ __________ __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία - 14.857.434 26.543.334 22.950.557 1.113.900 65.465.225 

 ========== ========== ========== ========== ========= ========== 
 

       
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο  
31 Γεθεκβξίνπ 2010 

      

Αξρηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία  - 14.857.434 26.543.334 22.950.557 1.113.900 65.465.225 
Υξέσζε απνκείσζεο - - (39.047) - - (39.047) 
Πξνζζήθεο 182.850 1.774.561 843.660 2.373.102 145.769 5.319.942 
Δπαλεθηίκεζε δίθαηεο αμίαο - 45.560 - - - 45.560 
Πσιήζεηο  - - - (4.420) (20.808) (25.228) 
Υξέσζε γηα απφζβεζε (εκ. 8) - (228.917) (3.473.476) (4.569.935) (413.803) (8.686.131) 

 __________ __________ __________ __________ _________ __________ 

Σειηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία  182.850 16.448.638 23.874.471 20.749.304 825.058 62.080.321 

 __________ __________ __________ __________ _________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010       
Κφζηνο ή εθηίκεζε 182.850 17.229.651 38.574.700 45.539.362 2.730.269 104.256.832 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  - (781.013) (14.700.229) (24.790.058) (1.905.211) (42.176.511) 

 __________ __________ __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 182.850 16.448.638 23.874.471 20.749.304 825.058 62.080.321 

 ========== ========== ========== ========== ========= ========== 

 

Σξαπεδηθφ δάλεην χςνπο €8.500.000 (2008: €7.402.987) είλαη εμαζθαιηζκέλν κε ππνζήθε 
πάλσ ζηε γε θαη ην θηίξην (εκ. 27). 

 
Ζ γε θαη ηα θηίξηα ηνπ πγθξνηήκαηνο επαλεθηηκήζεθαλ γηα ηειεπηαία  θνξά ζηηο 30 
επηεκβξίνπ 2007 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο.  Οη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε βάζε πξφζθαηε 
ζπλαιιαγή πνπ έγηλε ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.  Σν πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε, 
κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξνθχπηνπζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, πηζηψζεθε ζηα 
απνζεκαηηθά δίθαηεο αμίαο ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  
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15         Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 
 
Σν πγθξφηεκα (ζπλέρεηα) 
 

Αλ ε γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαλ κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, ε ινγηζηηθή ηνπο αμία ζα 
ήηαλ σο εμήο: 
 
 
Σν πγθξφηεκα 

 2010 
€ 

2009 
€ 

    
Κφζηνο  13.166.670 11.392.109 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (781.013) (552.096) 

  __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  12.385.657 10.840.013 

  ========== ========== 

 

Ζ Δηαηξεία 
 
 Βειηηψζεηο 

  ελνηθηαδφκελσλ  
θηηξίσλ 

€ 

 
Βηηξίλεο θαη 
εμνπιηζκφο 

€ 

 
 

Ορήκαηα 
€ 

 
 

χλνιν 
€ 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009     

Κφζηνο  23.381.128 27.309.247 957.445   51.647.820 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (6.090.754) (10.145.315) (306.836) (16.542.905) 
 __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 17.290.374 17.163.932 650.609 35.104.915 
 ========== ========== ========= ========== 

 Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 
 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

    

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ 
έηνπο 

 
17.290.374 

 
17.163.932 

 
650.609 

 
35.104.915 

Πξνζζήθεο 367.597 1.259.432 61.636 1.688.665 

Πσιήζεηο  - (820) - (820) 

Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8) (2.155.992) (2.769.095) (182.041) (5.107.128) 
 __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ 
έηνπο 

 
15.501.979 

 
15.653.449 

 
530.204 

 
31.685.632 

 __________ __________ _________ __________ 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009     

Κφζηνο  23.748.725 28.567.854 1.019.081 53.335.660 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (8.246.746) (12.914.405) (488.877) (21.650.028) 
 __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 15.501.979 15.653.449 530.204 31.685.632 

 ========== ========== ========= ========== 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο  
31 Γεθεκβξίνπ 2010 

    

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ 
έηνπο 

 
15.501.979 

 
15.653.449 

 
530.204 

 
31.685.632 

Πξνζζήθεο 295.674 847.711 30.907 1.174.292 

Πσιήζεηο  - (1.350) (2.306) (3.656) 

Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8) (2.234.191) (2.849.687) (189.189) (5.273.067) 
 __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ 
έηνπο 

 
13.563.462 

 
13.650.123 

 
369.616 

 
27.583.201 

 __________ __________ _________ __________ 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010     

Κφζηνο  24.044.399 29.405.439 1.015.898 54.465.736 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (10.480.937) (15.755.316) (646.282) (26.882.535) 
 __________ __________ _________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 13.563.462 13.650.123 369.616 27.583.201 
 ========== ========== ========= ========== 
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15         Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ Δηαηξεία (ζπλέρεηα) 

 
ηηο  θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ νη εηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ 
θαη εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 25.228 170.093  3.656 820 
(Εεκηά)/θέξδνο απφ πψιεζε αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  
   (εκ. 7)  

 
 

(2.450) 

 
 

(32.504) 

 
 

 
 

1.425 
 

 
 

(229) 

 _________ _________ _ _________ _________ 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ,  
  εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

 
22.778 

 
137.589 

  
5.081 

 
591 

 ========= =========  ========= ========= 

 
16 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Σν πγθξφηεκα 
 

  
Τπεξαμία 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Δπλνηθά 
ζπκβφιαηα 

Δκπνξηθή 
επσλπκία 

 
χλνιν 

 € € € € € 
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009      
Κφζηνο 35.792.740 2.059.548 - - 37.852.288 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε αμίαο - (1.473.316) - - (1.473.316) 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  35.792.740 586.232 - - 36.378.972 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

      
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009      
Αξρηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία 35.792.740 586.232 - - 36.378.972 
Πξνζζήθεο (εκ. 30) 39.393.820 52.964 - - 39.446.784 
Δμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαμίαο  - 104.778 - - 104.778 
Υξέσζε γηα απφζβεζε  (εκ. 8) - (373.264) - - (373.264) 
Υξέσζε απνκείσζεο  - (12.628) - - (12.628) 

 _________ _________ _________ _________ ________ 
Σειηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία 75.186.560 358.082 - - 75.544.642 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

      
Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010      
Αξρηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία 75.186.560 358.082 - - 75.544.642 
Πξνζζήθεο (εκ. 30) 4.804 97.414 - - 102.218 
Μεηαθνξά ζε επλντθά ζπκβφιαηα  (3.150.777) - 3.150.777 - - 
Μεηαθνξά ζε εκπνξηθή επσλπκία (2.000.000) - - 2.000.000 - 
Υξέσζε γηα απφζβεζε (εκ. 8) - (226.650) (150.000) - (376.650) 
Υξέσζε απνκείσζεο  (4.804) - - - (4.804) 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
Σειηθή θαζαξή ινγηζηηθή αμία 70.035.783 228.846 3.000.777 2.000.000 75.265.406 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010      
Κφζηνο 70.040.587 2.314.704 3.150.777 2.000.000 77.506.068 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε αμίαο  (4.804) (2.085.858) (150.000) - (2.240.662) 

 _________ _________ _________ _________ _________ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία  70.035.783 228.846 3.000.777 2.000.000 75.265.406 

 ========= ========= ========= ========= ========= 
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16        Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 

Ζ Δηαηξεία 
 

  
     Τπεξαμία 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

 
χλνιν 

 € € € 
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009    

Κφζηνο   17.807.789 1.407.214 19.215.003 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε αμίαο - (1.069.149) (1.069.149) 

 __________ __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία   17.807.789 338.065 18.145.854 

 __________ __________ __________ 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009    

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  17.807.789 338.065 18.145.854 

Πξνζζήθεο - 12.300 12.300 

Υξέσζε απφζβεζεο (εκ. 8) - (243.753) (243.753) 

 __________ __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο 17.807.789 106.612 17.914.401 

 __________ __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009    

Κφζηνο 17.807.789 1.419.514 19.227.303 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε αμίαο - (1.312.902) (1.312.902) 

  __________ __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  17.807.789 106.612 17.914.401 

  __________ __________ __________ 
 

Έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 17.807.789 106.612 17.914.401 

Πξνζζήθεο - 2.895 2.895 

Υξέσζε απφζβεζεο  (εκ. 8) - (80.152) (80.152) 

  __________ __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο 17.807.789 29.355 17.837.144 

 __________ __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010    

Κφζηνο 17.807.789 1.422.409 19.230.198 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε αμίαο - (1.393.054) (1.393.054) 

  __________ __________ __________ 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  17.807.789 29.355 17.837.144 

  ========== ========== ========== 

 

Έιεγρνο απνκείσζεο ππεξαμίαο 
 

Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ηελ ππέξβαζε ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο απφ ηε δίθαηε αμία ηνπ 
θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. 
 

Ζ ππεξαμία θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣP) πνπ 
αλαγλσξίδνληαη αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, σο εμήο: 
 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 2009  2010 2009 
 € €  € € 
      

Ermes Department Stores Plc  21.976.392 21.976.392  17.807.789 17.807.789 
Superhome Center (D.I.Y.) Limited 12.495.727 12.495.727  - - 
Fashionlink S.A. 1.320.621 1.320.621  - - 
CTC-ARI Airports Limited 34.243.043 37.393.820  - - 
Ideea Distribution of Appliances Limited - 2.000.000  - - 

 __________ __________  __________ __________ 

 70.035.783 75.186.560  17.807.789 17.807.789 

 ========== ==========  ========== ========== 
 

Ζ αλαθηήζηκε αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδεηαη βάζεη 
ππνινγηζκψλ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  Απηνί νη ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιέςεηο 
ξνήο κεηξεηψλ βαζηζκέλεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνπ θαιχπηνπλ 
πεξίνδν πέληε ρξφλσλ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηεχζπλζε.  Ο ξπζκφο αλάπηπμεο δελ 
μεπεξλά ην καθξνπξφζεζκν κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί 
ε κνλάδα ηακεηαθψλ ξνψλ. 
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16        Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπλέρεηα) 
 

Έιεγρνο απνκείσζεο ππεξαμίαο (ζπλέρεηα) 
 

Οη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο 
είλαη νη εμήο: 
 

  
Μηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο 
% 

Ρπζκφο 
αλάπηπμεο 
πσιήζεσλ 

% 

 
Πξνεμνθιεηηθά 

επηηφθηα 
% 

    

Ermes Department Stores Plc  36,1 4,0 9,5 
Superhome Center (D.I.Y.) Limited 36,0 3,0 10,03 
Fashionlink S.A. 54,5 8,0 11,4 
CTC-ARI Airports Limited 41,9 7,0 9,2 
Ideea Distribution of Appliances Limited 24,8 4,6 10,11 
 

Ζ Γηεχζπλζε θαζνξίδεη ην πξνυπνινγηζκέλν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο βάζεη 
πξνεγνχκελσλ επηδφζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. 
   
Ο κέζνο ζηαζκηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλάδεη κε ηηο πξνβιέςεηο 
πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έθζεζε θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο.  Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε δελ πεξηιακβάλεη ηελ επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο θαη αληηθαηνπηξίδεη  
ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.  
Με ηηο πην πάλσ ππνζέζεηο, πξνθχπηεη φηη ην πνζφ  ηεο ππεξαμίαο ζηα ινγηζηηθά βηβιία 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, χςνπο €70.035.783 (2009: €75.186.560) γηα ην πγθξφηεκα θαη 
€17.807.789 (2009: €17.807.789) γηα ηελ Δηαηξεία,  δελ απαηηεί αλαπξνζαξκνγή γηα  
απνκείσζε, βάζεη ηεο κεζφδνπ αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  
 
Σν επλντθφ ζπκβφιαην αληηπξνζσπεχεη έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε 
καδί κε ηελ θνηλνπξαμία CTC-ARI Airports Limited ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη αλαθέξεηαη 
ζην ζπκβφιαην πνπ ππέγξαςε ε Δηαηξεία κε ηελ Hermes Airports Limited γηα ην δηθαίσκα 
απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνινγήησλ εηδψλ ησλ αεξνδξνκίσλ 
Λάξλαθαο θαη Πάθνπ.  Σν επλντθφ ζπκβφιαην ζα δηαγξαθεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε 
δηάξθεηα 21 εηψλ θαη ζπλάδεη κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ην 2031. 
 
Ζ εκπνξηθή επσλπκία αληηπξνζσπεχεη έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηήζεθε 
καδί κε ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Scandia Company Limited θαη αξρηθά θαηεγνξνπνηήζεθε 
ζαλ ππεξαμία.  Οιφθιεξε ε ππεξαμία πνπ πιεξψζεθε χςνπο €2.000.000 αληηπξνζσπεχεη 
ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ νλφκαηνο „Scandia‟.  Ζ εκπνξηθή επσλπκία δελ δηαγξάθεηαη 
αιιά ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζηελ αμία ηεο θάζε έηνο. 

 

17        πκθέξνληα ζε θνηλνπξαμίεο  
 

Σν πγθξφηεκα ζπκκεηέρεη απφ ηνλ επηέκβξε ηνπ 2007 ζηελ θνηλνπξαμία British Forces 
Cyprus Retail (BFCR) βάζεη ζπκθσλίαο δηάξθεηαο 15 εηψλ κε ηελ εηαηξεία Sodexho 
Defence Services Limited γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζηηο Βξεηαληθέο βάζεηο, κε 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50%. 
 
Σν πγθξφηεκα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία CTC-ARI Airports 
Limited κε ηελ εηαηξεία AER Rianta Middle East Limited κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ 50% ησλ 
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηείραλ νη ζπγγεληθέο εηαηξείεο Cyprus Trading Corporation 
Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc θαη N.K. Shacolas (Holdings) Limited. 
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17        πκθέξνληα ζε θνηλνπξαμίεο (ζπλέρεηα) 
 
ηηο 6 Απξηιίνπ 2010, ε Δηαηξεία Ermes Department Stores Plc θαη ε AER Rianta 
International (Middle East) WLL αληάιιαμαλ ην 50% ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείραλ ε θάζε κία 
ζηελ CTC-ARI Airports Limited γηα κεηνρέο ζηελ CTC-ARI Holdings Limited θαη σο 
απνηέιεζκα ε CTC-ARI Airports Limited έγηλε 100% ζπγαηξηθή ηεο CTC-ARI Holdings 
Limited.  Ζ Ermes Department Stores Plc θαη ε AER Rianta International (Middle East) 
WLL θαηέρνπλ ηψξα 50% ε θάζε κία ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο  CTC-ARI Holdings  
Limited (εκ. 30). 
 

 

Σν κεξίδην ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο ζε θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο δελ είλαη 
εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην είλαη: 
 
 
 
Όλνκα 

 
 
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα 

 
Υψξα 

ζχζηαζεο 

2010 
% θαηνρήο 

κεηνρψλ/ 
ζπκκεηνρήο 

2009 
% θαηνρήο 

κεηνρψλ/ 
ζπκκεηνρήο 

     
     
CTC-Ari Holdings Limited Λεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 

ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη 
Πάθνπ 

Κχπξνο 50 50 

British Forces Cyprus Retail Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζηηο 
Βξεηαληθέο Βάζεηο 

Κχπξνο 50 50 

 

   2010 
€ 

 

2009 
€ 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ    41.000.000 - 
Πξνζζήθεο   - 41.000.000 

   __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   41.000.000 41.000.000 

   ========== ========== 

 

Οη επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 πεξηιακβάλνπλ ππεξαμία χςνπο 
€37.393.820.  Μέξνο ηεο ππεξαμίαο χςνπο €3.150.777 αληηπξνζσπεχεη επλντθφ ζπκβφιαην 
πνπ ππέγξαςε ε Δηαηξεία CTC-ARI Airports Limited κε ηελ Hermes Airports Limited γηα ηελ 
απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνινγήησλ ηνπ αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο 
θαη Πάθνπ.  Σν επλντθφ ζπκβφιαην ζα δηαγξαθεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε δηάξθεηα 21 εηψλ 
θαη ζπλάδεη κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ην 2031 (εκ. 16 θαη 30). 
 
Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζηελ CTC-ARI Holdings Limited 
 
(i) ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε CTC-ARI Airports Limited, ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο CTC-

ARI Holdings Limited δηαθσλνχζε  κε ηελ Hermes Airports Limited γηα ηελ κέζνδν 
ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ παξαρψξεζεο ρψξσλ εθκεηάιιεπζεο.  Ζ CTC-
ARI Airports Limited ππνζηεξίδεη πσο ηα δηθαηψκαηα παξαρψξεζεο ρψξσλ 
εθκεηάιιεπζεο ζα έπξεπε λα ήηαλ €1.568.493 (2009: €682.582) ρακειφηεξα απφ 
ην πνζφ πνπ ρξεψζεθε απφ ηελ Hermes Airports Limited.  Ζ CTC-ARI Airports 
Limited πιήξσζε ην επηπξφζζεην πνζφ ππφ δηακαξηπξία, θαη ην αλαγλψξηζε ζαλ 
πξνπιεξσκή έλαληη κειινληηθψλ δηθαησκάησλ παξαρψξεζεο ρψξνπ 
εθκεηάιιεπζεο θαη φρη ζαλ έμνδν ζην έηνο 2010.  Σν ζπλνιηθφ πνζφ  ππφ 
δηακαξηπξία αλέξρεηαη ζε €2.251.075 γηα ην νπνίν θακκία πξφβιεςε δελ έρεη γίλεη 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο.  Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ 
πξνπιεξψζεθε κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 είλαη €1.568.493.  Σν ζέκα εμεηάδεηαη 
απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο.  

 
(ii) ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζπγθξφηεκα CTC-ARI Holdings Limited είρε 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απφ ηηο νπνίεο δελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή 
ππνρξέσζε.  Απηέο νη εγγπήζεηο αλέξρνληαη ζε €1.179.790 (2009: €1.179.790). 
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18        Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 

Ζ Δηαηξεία 
 

 2010 
€ 

2009 
€ 

    

ηελ αξρή ηνπ έηνπο   24.880.029 18.620.029 
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Fashionlink S.A.  230.000 760.000 
Πξνζζήθεο (εκ. 30)  - 5.500.000 

    __________   __________ 

ην ηέινο ηνπ έηνπο  25.110.029 24.880.029 

     ==========    ========== 
 

Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ είλαη σο εμήο: 
 

  πκκεηνρή ζην 
κεηνρηθφ θεθάιαην 

 

  2010 2009        Υψξα 
Όλνκα  Κχξηα δξαζηεξηφηεηα % % χζηαζεο 
     

F.W. Woolworth (Chemists) Limited Λεηηνπξγία θαξκαθείσλ 100 100       Κχπξνο 
     

Tecathlon Limited  Αδξαλήο 100 100       Κχπξνο 
     

Francella Distributors Limited  Αδξαλήο 100 100       Κχπξνο 
     

Woolworth Trading Limited Αδξαλήο 100 100       Κχπξνο 
     

C. W. Artopolis Limited  Γηαρείξηζε θαθεηεξηψλ θαη  αξηνπσιείσλ 100 100       Κχπξνο 
     

La Croissanterie Delifresh Limited  Αδξαλήο 100 100       Κχπξνο 
     

Superhome Center (D.I.Y.) Limited Λεηηνπξγία κεγαινθαηαζηεκάησλ  πψιεζεο 
εηδψλ γηα ην ζπίηη, ην εξγαζηήξη, ην ζρνιείν, 
ην  γξαθείν θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ ζε 
Λεπθσζία (2), Λεκεζφ θαη Πάθν 

 
 
 

     51 

 
 
 

   51 

 
 
 
      Kχπξνο 

     

Fashionlink S.A. Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πψιεζεο εηδψλ 
έλδπζεο 

 
100 

 
100 

 
      Διιάδα 

     

Anglo-Cyprus Association Limited  Αδξαλήο 100 100       Κχπξνο 
     

Scandia Company Limited Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ειεθηξηθψλ θαη 
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

 
100 

 
100 

 
 Κχπξνο 

     

Domex Trading Co Limited Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ γηα είδε πγηεηλήο, 
θεξακηθά, εξγαιεία, είδε θσηηζκνχ θαη 
ηέληεο 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

 Κχπξνο 
 

Με ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε Δηαηξεία εμαγφξαζε απφ ηελ ηζχλνπζα ηεο εηαηξεία 
Cyprus Trading Corporation Plc, ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο Scandia Company Limited 
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο  IDEEA Distribution of Appliances Limited) θαη ηεο 
Domex Trading Co Limited έλαληη  ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο  €5,5 εθ (εκ. 30).  
 

19        Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
 
 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      

ηελ αξρή ηνπ έηνπο - -  - - 
Μεηαθνξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε (1) 

 
205 

 
- 

  
205 

 
- 

Πξνζζήθεο (1) 1.200.000 -  1.200.000 - 
Μεξίδην θέξδνπο κεηά ηε θνξνινγία  180.086 -  - - 
 _________ _________  _________ _________ 

 1.380.291 -  1.205.205 - 
 ========= =========  ========= ========= 
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19        Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (ζπλέρεηα) 

 
(1) ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2010 ην πγθξφηεκα εμαγφξαζε απφ ηελ Cyprus Trading Corporation 

Plc θαη ηελ N.K. Shacolas (Holdings) Limited ην 30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
CTC-ARI (F&Β) Limited.  Σν πγθξφηεκα ήδε θαηείρε ην 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο CTC-ARI (F&Β) Limited θαη κε ηελ εμαγνξά απηή ην ζπλνιηθφ κεξίδην ηνπ 
πγθξνηήκαηνο ζηελ εηαηξεία αλήιζε ζην 50%.  Ζ CTC-ARI (F&Β) θαηέρεη ην 50% ζπλ 
2 κεηνρέο ζηελ Δηαηξεία Cyprus Airports (F&Β) Limited ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηνπο 
ρψξνπο εζηίαζεο ζηα Αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ. Ζ πην πάλσ εμαγνξά έρεη 
αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

 
Σν κεξίδην ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο πνπ δελ είλαη 
εηζεγκέλε, θαη ζηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο), 
θαη ζηηο ππνρξεψζεηο είλαη σο εμήο: 

 
Όλνκα  Υψξα 

ζχζηαζεο 
Πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 
 

Τπνρξεψζεηο 
 

Δηζνδήκαηα 
 

Κέξδνο 
% 

θαηνρήο 
κεηνρψλ 

  € € € €  
       
CTC-ARI (F&B) Limited Κχπξνο  3.118.535 2.409.290 3.468.866 180.086 25,0 

  ========== ========= ========== ======== ======== 

 

20 Με θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα 
 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      

Με βξαρππξφζεζκα:   

  Γάλεην κε ζπγγεληθή εηαηξεία (εκ. 31(iv)) 
 

4.332.756 
 

5.599.890 

  
- 

 
- 

 ========== ==========  ========== ========== 

 
Ο δαλεηζκφο απνηειείηαη απφ δάλεηo πνπ παξαρσξήζεθε ζε ζπγγεληθή εηαηξεία.  Γελ 
ππήξραλ νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα. 
 

Ζ δίθαηε αμία ησλ κε θπθινθνξνχλησλ εηζπξαθηέσλ ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. 
 
Σα πξαγκαηηθά επηηφθηα ζηα κε θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα ήηαλ σο εμήο: 
 
    2010 

% 
 

2009 
% 

Γάλεην κε ζπγγεληθή εηαηξεία    2,9 3,6 

 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ κε βξαρππξφζεζκσλ εηζπξαθηέσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαιχνληαη 

αλά λφκηζκα σο εμήο: 

 
    2010 

€ 
 

2009 
€ 

Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο    4.332.756 5.599.890 
    ========== ========== 

 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ είλαη ε ινγηζηηθή 
αμία θάζε νκάδαο εηζπξαθηέσλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.  Ζ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα 
δελ έρεη νπνηνδήπνηε ελέρπξν σο εμαζθάιηζε.  Καλέλα απφ ηα κε βξαρππξφζεζκα 
εηζπξαθηέα δελ είλαη ιεμηπξφζζεζκν ή απνκεησκέλν. 
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21 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλά θαηεγνξία 
           

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

    

 

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 

 Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 
31 Γεθεκβξίνπ 2010    
    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ  
ηζνινγηζκφ 

   

Με θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα (εκ. 20) 4.332.756  - 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 

 

(εθηφο απφ πξνπιεξσκέο)  
 

7.924.241 

  
8.911.246 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ. 25) 12.405.273  6.522.916 
 ___________  ___________ 

χλνιν 24.662.270  15.434.162 

 ===========  =========== 

 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 
    
Τπνρξεψζεηο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ 

   

Γαλεηζκφο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 
κηζζψζεσλ) (εκ. 27) 

 
48.019.610 

  
22.280.869 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν)  

 
60.945.068 

  
37.014.492 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  157.650  - 
 ___________  ___________ 

χλνιν 109.122.328  59.295.361 
 ===========  =========== 

 

 

 

Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 

 Γάλεηα θαη 
εηζπξαθηέα 

€ 
31 Γεθεκβξίνπ 2009    
    
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ 

   

Με θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα (εκ. 20) 5.599.890  - 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (εθηφο απφ 
πξνπιεξσκέο)  

 
10.583.572 

  
11.977.537 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκ. 25) 15.491.872  10.261.258 
 ___________  ___________ 

χλνιν 31.675.334  22.238.795 

 ===========  =========== 

 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο 

€ 
    

Τπνρξεψζεηο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ  
Ηζνινγηζκφ 

   

Γαλεηζκφο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 
κηζζψζεσλ) (εκ. 27) 

 
46.913.587 

  
19.355.518 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν)  

 
 

68.341.572 
  

45.504.807 
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  189.734  - 
 ___________  ___________ 

χλνιν 115.444.893  64.860.325 
 ===========  =========== 
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22 Πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ  
 ζηνηρείσλ 
 
Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είλαη 
νχηε ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα, κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αλαθνξά ζε εμσηεξηθέο 
πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο (αλ ππάξρνπλ) ή ζε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά 
αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε: 
 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα  
 

     

πκβαιιφκελα κέξε ρσξίο πηζησηηθή 
αμηνιφγεζε 

     

Οκάδα 1 4.353.502 4.420.420  1.576.986 1.395.318 
 __________ __________  __________ __________ 

      
Άιια εηζπξαθηέα πνπ δελ είλαη  
ιεμηπξφζεζκα ή απνκεησκέλα 

   

 

      
Οκάδα 2 966.100 4.611.432  6.843.199 10.162.574 
Οκάδα 3 7.222.605 4.001.692  3.578.547 1.691.121 
 __________ __________  __________ __________ 

 12.542.207 13.033.544  11.998.732 13.249.013 
 ========== ==========  ========== ========== 

 
 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      

Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη 
βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο  
θαηαζέζεηο (Moody’s) (1) 

     

A1 - 11.229  - - 
A2 - 9.597.626  - 8.373.861 
A3 8.185.853 38.477  4.660.576 66.948 
Aa3 - 31.010  - 2.840 
Ba1 561.160   476.898  
Baa2 2.287.651 3.005.981  421.021 739.416 
Βaa3 139 -  139  
Υσξίο αμηνιφγεζε 3.830 8.451   - 
 __________ __________  __________ __________ 

 11.038.633 12.692.774  5.558.634 9.183.065 
 ========== ==========  ========== ========== 
 

 
(1)  Σν ππφινηπν ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ „ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα‟ είλαη κεηξεηά ζην ηακείν. 
 
Οκάδα 1 – πθηζηάκελνη πειάηεο ρσξίο αζεηήζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 
 
Οκάδα 2 – εηαηξείεο εληφο ηνπ νκίινπ, εηαηξείεο ππφ θνηλή δηεχζπλζε θαη ζπγγεληθέο εηαηξείεο ρσξίο αζεηήζεηο 
εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ζην παξειζφλ. 
 
Οκάδα 3 – άιια εηζπξαθηέα θαη πξνπιεξσκέο. 
 

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη νχηε 
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα δελ έρεη ηχρεη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ην πξνεγνχκελν 
έηνο. 

Καλέλα απφ ηα δάλεηα θαη εηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε δελ είλαη ιεμηπξφζεζκν ή 
απνκεησκέλν. 
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23         Απνζέκαηα 
 
Σα απνζέκαηα απνηεινχληαη απφ έηνηκα εκπνξεχκαηα πξνο πψιεζε. Όια ηα απνζέκαηα 
παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο εθηφο απφ έηνηκα πξντφληα ηνπ πγθξνηήκαηνο κε 
ινγηζηηθή αμία €642.184 (2009: €1.167.788 ) – Δηαηξεία €642.184 (2009: €950.628) - πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. 
 

24 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα  6.123.541 6.732.729  2.196.094 2.038.803 
Μείνλ πξφβιεςε απνκείσζεο γηα 
επηζθαιή εηζπξαθηέα 

 
(1.125.512) 

 
(1.326.673) 

  
(619.108) 

 
(643.485) 

 __________ __________  __________ __________ 

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα – θαζαξά 4.998.029 5.406.056  1.576.986 1.395.318 
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε   
(εκ. 31 (iii)) 

 
966.100 

 
4.611.432 

  
6.843.199 

 
10.162.574 

Πξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο θαη άιια 
εηζπξαθηέα 

 
7.222.605 

 
4.001.692 

  
3.578.547 

 
1.691.121 

 __________ __________  __________ __________ 

 13.186.734 14.019.180  11.998.732 13.249.013 

 ========== ==========  ========== ========== 

 

Οη δίθαηεο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ είλαη νη ίδηεο κε ηηο πην πάλσ 
ινγηζηηθέο αμίεο. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα ηνπ πγθξνηήκαηνο χςνπο €4.353.502 
(2009: €4.420.420) θαη ηεο Δηαηξείαο χςνπο €1.576.986 (2009: €1.395.318 ) δελ ήηαλ 
ιεμηπξφζεζκα νχηε απνκεησκέλα.   
 
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα ηα νπνία είλαη ιεμηπξφζεζκα εληφο έμη κελψλ δελ ζεσξνχληαη λα 
έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.  ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εκπνξηθά εηζπξαθηέα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο χςνπο €644.527 (2009: €985.636) ήηαλ ιεμηπξφζεζκα αιιά δελ είραλ 
ππνζηεί απνκείσζε.  Απηά απνηεινχληαη απφ έλα αξηζκφ αλεμάξηεησλ πειαηψλ γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ ππάξρεη πξφζθαην ηζηνξηθφ αζέηεζεο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ.  Ζ 
ρξνλνινγηθή αλάιπζε απηψλ ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ έρεη σο εμήο: 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Πέξαλ ησλ 3 κελψλ  644.527 985.636  - - 

 ========== ==========  ========== ========== 

 
ην έηνο 2010 ην πγθξφηεκα αλαγλψξηζε δεκηά γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ 
χςνπο €31.361 (2009: €118.221), θαη ε Δηαηξεία €1.361 (2009: €ΜΖΓΔΝ).   
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24  Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα (ζπλέρεηα) 
 
Ζ θίλεζε ζηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη 
σο αθνινχζσο: 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1.326.673 654.721  643.485 643.485 
Δμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη 
θνηλνπξαμίαο  

 
- 

 
773.422 

  
- 

 
- 

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε εηζπξαθηέσλ 
(εκ. 8) 

 
31.361 

 
118.221 

  
1.361 

 
- 

Δηζπξαθηέα πνπ δηαγξάθεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο σο κε αλαθηήζηκα 

 
(232.522) 

 
(219.691) 

  
(25.738) 

 
- 

 __________ __________  __________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1.125.512 1.326.673  619.108 643.485 

 ========== ==========  ========== ========== 

 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε αληηζηξνθή πξφλνηαο γηα εηζπξαθηέα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί 
απνκείσζε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα „εμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο‟ ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ (εκ. 8).  Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 
πξφβιεςεο γηα απνκείσζε γεληθά δηαγξάθνληαη, φηαλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζδνθία 
αλάθηεζεο επηπξφζζεησλ κεηξεηψλ. 
 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηζνχηαη κε ηε 
ινγηζηηθή αμία θάζε θαηεγνξίαο εηζπξαθηέσλ φπσο παξνπζηάδνληαη πην πάλσ.  Σν 
πγθξφηεκα θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε ελέρπξν σο εμαζθάιηζε γηα εηζπξαθηέα 
πνζά. 
 
Οη ινγηζηηθέο αμίεο φισλ ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 
πγθξνηήκαηνο αλαιχνληαη αλά λφκηζκα σο εμήο:  
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη 
παξνπζίαζεο 

 
13.186.734 

 
14.019.180 

  
11.998.732 

 
13.249.013 

    ==========    ==========  ========== ========== 

 

25  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν 3.818.141 3.284.051  2.330.566 1.998.006 
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 8.587.132 12.207.821  4.192.350 8.263.252 
 __________ __________  __________ __________ 

 12.405.273 15.491.872  6.522.916 10.261.258 

    ==========    ==========  ========== ========== 

 
Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην ζηηο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ 
0,76% (2009: 1,25%) θαη γηα ην πγθξφηεκα ήηαλ 2,2% (2009: 2,1%). 
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25  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (ζπλέρεηα) 
 
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ηα 
ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνπλ: 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12.405.273 15.491.872  6.522.916 10.261.258 
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (εκ. 27) (24.042.273) (19.315.278)  (12.683.928) (6.360.133) 
 __________ __________  __________ __________ 

 (11.637.000) (3.823.406)  (6.161.012) 3.901.125 
    ==========    ==========  ========== ========== 

 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη αλά λφκηζκα σο εμήο: 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη 
παξνπζίαζεο 

 
12.372.528 

 
15.489.312 

  
6.552.916 

 
10.261.258 

Γηάθνξα άιια λνκίζκαηα 32.745 2.560  - - 
 __________ __________  __________ __________ 

 12.405.273 15.491.872  6.552.916 10.261.258 
    ==========    ==========  ========== ========== 

 

26  Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη ίδηεο κεηνρέο 
 
 

                                                              Αξηζκφο ζπλήζσλ  
                                                                      κεηνρψλ ησλ  

34 ζελη ε θαζεκηά 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

€ 

            Ίδηεο 
κεηνρέο 

€ 

 
χλνιν 

€ 
Δγθεθξηκέλν     
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη ζηηο  
31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 
210.000.000 

 
71.400.000 

 
- 

 
71.400.000 

 ============ =========== =========== ========== 
     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη ζηηο  
31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
210.000.000 

 
71.400.000 

 
- 

 
71.400.000 

 =========== =========== =========== ========== 

Δθδφζεθε θαη πιεξψζεθε 
Δμνινθιήξνπ 

    

     

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 174.770.265 59.500.000 (70.533) 59.429.467 
Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ (270.555) - (84.050) (84.050) 

 ___________ ___________ ___________ __________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2010 

 
174.499.710 

 
59.500.000 

 
(154.583) 

 
59.345.417 

 =========== =========== =========== ========== 
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26 Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη ίδηεο κεηνρέο (ζπλέρεηα) 
 

ηηο 12 Μαξηίνπ 2007 ε Δηαηξεία έθδσζε 35 000 000 Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ 
2007/2011, πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηνπο Μεηφρνπο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν 
Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 12 Μαξηίνπ 2007, κε αλαινγία 1 Γηθαίσκα Αγνξάο Μεηνρψλ 
γηα θάζε 5 κεηνρέο πνπ θαηείραλ.  Σα Γηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ 
κέρξη ηηο 29 Απξηιίνπ 2011 ζηελ ηηκή ησλ 68,34 ζελη αλά κεηνρή. 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ε Δηαηξεία απέθηεζε  270 555 ίδηεο κεηνρέο πνπ αγνξάζηεθαλ 
ζην  Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ.  Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα απφθηεζεο ηνπο ήηαλ €84.050, θαη 
έρεη αθαηξεζεί απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. 
 

27 Γαλεηζκφο 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 
2010 

€ 
2009 

€ 
 2010 

€ 
2009 

€ 
Βξαρππξφζεζκνο      
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα  (εκ. 25) 24.042.273 19.315.278  12.683.928 6.360.133 
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 8.408.348 10.451.546  5.489.260 7.702.764 
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 34.651 32.084  - - 
 __________ __________  __________ __________ 
 32.485.272 29.798.908  18.173.188 14.062.897 
 __________ __________  __________ __________ 
Με βξαρππξφζεζκνο      
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 15.568.989 17.146.763  4.107.681 5.292.621 
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 122.999 157.650  - - 
 __________ __________  __________ __________ 
 15.691.988 17.304.413  4.107.681 5.292.621 
 __________ __________  __________ __________ 
χλνιν δαλεηζκνχ 48.177.260 47.103.321  22.280.869 19.355.518 
 ========== ==========  ========== ========== 

 

Λήμε κε βξαρππξφζεζκνπ 
Γαλεηζκνχ (εθηφο απφ ππνρξεψζεηο 
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ) 

     

Απφ 1 κέρξη 2 έηε 2.537.195 3.974.788  1.179.396 1.192.907 
Απφ 2 κέρξη 5 έηε 10.581.288 10.455.379  2.198.175 2.387.122 
Μεηά απφ 5 έηε 2.450.506 2.716.596  730.110 1.712.592 
 __________ __________  __________ __________ 
 15.568.989 17.146.763  4.107.681 5.292.621 
 ========== ==========  ========== ========== 

 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 
κηζζψζεσλ – ειάρηζηε θαηαβνιή 
κηζζσκάησλ 

     

Μέρξη 1 έηνο 43.956 43.956  - - 
Απφ 1 κέρξη 5 έηε 135.531 175.824  - - 
Μεηά απφ 5 έηε - 3.663  - - 
 __________ __________  __________ __________ 
 179.487 223.443  - - 
Μειινληηθέο ρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 
κηζζψζεσλ 

 
(21.837) 

 
(33.709) 

  
- 

 
- 

 __________ __________  __________ __________ 
Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 

 
157.650 

 
189.734 

  
- 

 
- 

 ========== ==========  ========== ========== 
Ζ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη: 

     

  Μέρξη 1 έηνο 34.651 32.084  - - 
  Απφ 1 κέρξη 5 έηε 122.999 154.005  - - 
  Μεηά απφ 5 έηε - 3.645  - - 
 __________ __________  __________ __________ 
 157.650 189.734  - - 
 ========== ==========  ========== ========== 
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27 Γαλεηζκφο (ζπλέρεηα) 
 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη παξαηξαβήγκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα σο εμήο: 
 
Σν πγθξφηεκα 
 
(α) Γάλεην χςνπο €8.500.000 (2009: €7.402.987) (εκ. 15) είλαη εμαζθαιηζκέλν κε 

ππνζήθε πάλσ ζηε γε θαη ην θηίξην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  Superhome Center 
(D.I.Y.) Limited.  

 
(β) Με εηαηξηθέο εγγπήζεηο απφ ζπγγεληθά κέξε χςνπο €37.027.083 θαη US$2.000.000.  
 
Ζ Δηαηξεία 
 
Με εηαηξηθέο εγγπήζεηο απφ ζπγγεληθά κέξε χςνπο €26.162.922 θαη US$2.000.000  
 
Σα κεζνζηαζκηθά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ σο εμήο: 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
% 

2009 
% 

 2010 
% 

2009 
% 

      
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα   6,0 6,0  6,0% 5,0 
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 5,3 5,5  6,0% 6,0 
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 3,6 4,0  - - 

 
Σα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο 
είλαη δηεπζεηεκέλα θπξίσο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα.  Ο δαλεηζκφο ζε ζηαζεξφ επηηφθην 
εθζέηεη ηελ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία.  Γηα 
δαλεηζκφ ζε θπκαηλφκελν επηηφθην ε Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα εθηείζνληαη ζε θίλδπλν 
επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη πιεξσηέα κε κεληαίεο 
δφζεηο κέρξη ην 2017. 
 

Ζ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα έρνπλ ηηο πην θάησ αρξεζηκνπνίεηεο ρξεκαηνδνηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο: 
 

 Σν πγθξφηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
Κπκαηλφκελν επηηφθην:      
  Λήμε εληφο ελφο έηνπο 16.049.578 10.933.586  10.404.505 4.810.159 

 ========== ==========  ========== ========== 

 

Οη δηεπθνιχλζεηο πνπ ιήγνπλ εληφο ελφο έηνπο είλαη εηήζηεο δηεπθνιχλζεηο πνπ ππφθεηληαη 
ζε αλαζεψξεζε ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο θαηά ην 2010.  
 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ, ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε δίθαηε αμία. 
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27 Γαλεηζκφο (ζπλέρεηα) 
 

Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο αλαιχεηαη αλά 
λφκηζκα σο εμήο: 
 

 Σν πγθξφηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      

Δπξψ – λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη 
παξνπζίαζεο 

 
46.247.871 

 
45.074.941 

  
20.351.463 

 
17.327.138 

Αγγιηθή ηεξιίλα 1.929.389 2.028.380  1.929.406 2.028.380 

 __________ __________  __________ __________ 

 48.177.260 47.103.321  22.280.869 19.355.518 

 ========== ==========  ========== ========== 

 
28    Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
 

Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη σο εμήο: 
 

 Σν πγθξφηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο: 

     

 -   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
 πνπ ζα αλαθηεζνχλ κεηά απφ πεξίνδν 
 δψδεθα κελψλ 

 
 

285.452 

 
 

192.580 

 
 
 

 
 

387.781 

 
 

305.580 
 ________ __________  ________ ________ 

      
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο: 

     

 -   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
 ππνρξεψζεηο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ 
 κεηά απφ πεξίνδν δψδεθα κελψλ 

 
 

(694.380) 

 
 

(710.774) 

  
 

- 

 
 

- 
 ________ __________  ________ ________ 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
– θαζαξέο 

 
(408.928) 

 
(518.194) 

  
387.781 

 
305.580 

 ======== ==========  ======== ======== 
 

 
Ζ κεηθηή θίλεζε ζην ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο έρεη σο εμήο: 
 

 Σν πγθξφηεκα   Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

ηελ αξρή ηνπ έηνπο (518.194) (581.345)  305.580 212.865 
Υξέσζε ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ (εκ. 12) 

 
92.872 

 
48.248 

  
82.201 

 
92.715 

Υξέσζε θνξνινγίαο πνπ αθνξά ζηνηρεία 
άιινπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 

 
16.394 

 
20.028 

  
- 

 
- 

Δμαγνξά ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη 
θνηλνπξαμίαο  

 
- 

 
(5.125) 

  
- 

 
- 

 ________ __________  ________ ________ 

 (408.928) (518.194)  387.781 305.580 
 ======== ==========  ======== ======== 
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28    Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (ζπλέρεηα) 
 
Ζ θίλεζε  ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ρσξίο λα 
ιακβάλεηαη ππ‟ φςελ ν ζπκςεθηζκφο ππνινίπσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα 
θνξνινγηθή αξρή, είλαη σο εμήο: 
 

Σν πγθξφηεκα  € 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  Κέξδε  
δίθαηεο αμίαο 

€ 
 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009   (730.802) 
Πίζησζε:    
  ηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα    20.028 

   _________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ 2010   (710.774)  
    

Πίζησζε:    
  ηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα    16.394 

   _________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   (694.380) 
   ========= 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Γηαθνξά κεηαμχ  απνζβέζεσλ 
θαη εθπηψζεσλ θζνξάο 

€ 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009   149.457 
Πίζησζε:    
  Κεξδνδεκίεο (εκ. 12)   43.123 

   ________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ 2010   192.580 
    

Πίζησζε:    
  Κεξδνδεκίεο (εκ. 12)   92.872 

   ________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   285.452 
   ======== 

 
Ζ Δηαηξεία 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

 

  
 

Γηαθνξά κεηαμχ απνζβέζεσλ θαη 
εθπηψζεσλ θζνξάο 

   € 
    
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009   212.865 
Πίζησζε:   
  Κεξδνδεκίεο (εκ. 12)  92.715 
    ________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009/1 Ηαλνπαξίνπ 2010  305.580 
Πίζησζε:   
  Κεξδνδεκίεο (εκ. 12)  82.201 
   ________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010   387.781 

   ======== 
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29  Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο   
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Δκπνξηθνί πηζησηέο  35.096.850 34.412.964  14.350.328 13.895.749 
Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιινη θφξνη 837.742 827.974  643.580 742.486 
ΦΠΑ πιεξσηένο 2.863.081 2.793.999  2.208.151 2.437.578 
Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε  
(εκ. 31 (iii)) 

 
7.467.085 

 
7.377.219 

  
5.519.344 

 
5.343.478 

Οθεηιφκελν ππφινηπν γηα ηελ εμαγνξά 
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαμίαο 
(εκ. 31 (v)) 

 
 

2.266.467 

 
 

12.072.543 

  
 

6.211.467 

 
 

16.072.543 
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα 13.251.585 11.684.847  8.725.202 7.755.459 
 __________ __________  __________ __________ 

 61.782.810 69.169.546  37.658.072 46.247.293 

 ========== ==========  ========== ========== 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ, πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο, είλαη 
πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 
30  πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 
 
(i) Δμαγνξά ηεο Δηαηξείαο Scandia Company Limited 
 
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε Δηαηξεία απφθηεζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Scandia 
Company Limited γηα ην πνζφ ησλ €4.000.000.   
 
Ζ εηαηξεία πνπ απνθηήζεθε έρεη ζπλεηζθέξεη ζην πγθξφηεκα κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 
εηαηξείαο Ideea Distribution of Appliances Limited έζνδα χςνπο €22.755.572 (2009: 
€24.715.524) θαη θαζαξφ θέξδνο χςνπο €110.261 (2009:€221.731).  
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εμαγνξά θαη ε 
ππεξαμία πνπ πξνέθπςε είλαη σο αθνινχζσο:   
 

 
Κφζηνο απφθηεζεο: 
  Οθεηιφκελα κεηξεηά  

 € 
 

4.000.000 
Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ  (2.000.000) 
    _________ 

Τπεξαμία (εκ. 16)   2.000.000 

   ========= 
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30  πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ (ζπλέρεηα) 
 
(ii) Δμαγνξά ηεο Δηαηξείαο Domex Trading Co Limited 

  
Μεηά απφ αλαδηνξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηζχλνπζαο εηαηξείαο Cyprus Trading 
Corporation Plc, ε Domex Trading Co Limited απφθηεζε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο CTC 
Domex.  Ζ απφθηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο CTC Domex έγηλε κε βάζε ην θαζαξφ 
ελεξγεηηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008. 
 
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ε Δηαηξεία απφθηεζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Domex 
Trading Co Limited γηα ην πνζφ ησλ €1.500.000.   
 
Ζ εηαηξεία πνπ απνθηήζεθε έρεη ζπλεηζθέξεη ζην πγθξφηεκα έζνδα χςνπο €7.811.630 
(2009: €9.154.071) θαη θαζαξή δεκηά χςνπο €15.166 (2009: θαζαξφ θέξδνο €205.765).  

 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εμαγνξά θαη ε 
ππεξαμία πνπ πξνέθπςε είλαη σο αθνινχζσο: 
 

  € 
Κφζηνο απφθηεζεο:   
  Οθεηιφκελα κεηξεηά   1.500.000 
Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ  (1.500.000) 

  _________ 

Τπεξαμία   - 
  ========= 

   

(iii)  Δμαγνξά ηεο Δηαηξείαο CTC – ARI Airports Limited θαη αληαιιαγή ησλ 
κεηφρσλ ηεο κε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο CTC – ARI Holdings Limited 

 

Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, ε Δηαηξεία απφθηεζε ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο CTC-ARI 
Airports Limited γηα ην πνζφ ησλ €41.000.000.  Ζ εηαηξεία πνπ απνθηήζεθε έρεη 
ζπλεηζθέξεη ζην πγθξφηεκα έζνδα χςνπο €35.934.624 θαη θαζαξφ θέξδνο χςνπο 
€1.803.702 γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εμαγνξά θαη ε 
ππεξαμία πνπ πξνέθπςε είλαη σο αθνινχζσο: 
 

  € 
Κφζηνο απφθηεζεο:   
  Πξνπιεξσκή ην 2008  15.000.000 
  Μεηξεηά πνπ πιεξψζεθαλ ην 2009  16.400.000 
  Οθεηιφκελν ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009  9.600.000 

  __________ 

πλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο  41.000.000 
Γίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ  (3.606.180) 
  __________ 

Τπεξαμία (εκ. 16)  37.393.820 
  ========== 

 

Ζ ππεξαμία νθείιεηαη ζηελ πςειή θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο πνπ απνθηήζεθε. 
 
ηηο 6 Απξηιίνπ 2010, ε Δηαηξεία Ermes Department Stores Plc θαη ε Δηαηξεία AER Rianta 
International (Middle East) WLL αληάιιαμαλ ην 50% ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείραλ ε θάζε κία  
ζηελ CTC-ARI Airports Limited γηα κεηνρέο ζηελ εηαηξεία CTC-ARI Holdings Limited θαη ε 
CTC-ARI Airports Limited έγηλε 100% ζπγαηξηθή ηεο CTC-ARI Holdings Limited.  Ζ Ermes 
Department Stores Plc θαη ε AER Rianta International (Middle East) WLL θαηέρνπλ ηψξα 
50% ε θάζε κία ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο CTC-ARI Holdings Limited. 
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30  πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ (ζπλέρεηα) 
 
(iii)  Δμαγνξά ηεο Δηαηξείαο CTC – ARI Airports Limited θαη αληαιιαγή ησλ 

κεηφρσλ (ζπλέρεηα) 
 
Ζ CTC-ARI Holdings Limited θαη ε CTC-ARI Airports Limited έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζην 
πγθξφηεκα έζνδα χςνπο €40.917.321 θαη θαζαξφ έξδνο χςνπο €1.851.394 γηα ηελ 
πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010.   
 
ηηο 16 Απξηιίνπ 2010 νη δχν κεηνρέο ζηελ Wolcom Stores Limited ηηο νπνίεο θαηείρε ε N K 
Shacolas (Holdings) Limited θαη ε Woolworth (Cyprus) Properties Plc σο θαηαπίζηεπκα γηα 
ηελ Ermes Department Stores Plc θαη ηελ Aer Rianta International (Middle East) WLL 
κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ CTC-ARI Holdings Limited ρσξίο θαλέλα αληάιιαγκα θαη ζπλεπψο ε 
Wolcom Stores Limited έγηλε 100% ζπγαηξηθή ηεο CTC-ARI Holdings Limited. 
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εμαγνξά ήηαλ σο 
αθνινχζσο: 
 

  € 
   
Κφζηνο απφθηεζεο  - 
Καζαξέο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ  (4.804) 
  _________ 

Τπεξαμία (εκ. 16)  4.804 
  ========= 

 
H Wolcom Stores Limited θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Apolmart Limited  
ε νπνία είλαη ηδηνθηήηξηα ελφο αθηλήηνπ. 

 
31  πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο, ν θχξηνο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Cyprus 
Trading Corporation Plc („CTC‟), ε νπνία θαηέρεη ην 65,95% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο.  Ζ 
εηαηξεία Debenhams Retail Plc θαηέρεη 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.  Ο θχξηνο 
Νίθνο Κ. ηαθφιαο, Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο, ειέγρεη έκκεζα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 
CTC, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο: 
 
(i)  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ  
 

 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

πγγεληθέο 
εηαηξείεο 

 
Φχζε ζπλαιιαγήο 

     

 Υξεκαηνδνηηθή θαη ηφθνη 391.779 825.448  128.379 349.531 
 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 200.915 982.271  5.429 111.176 
 Μεξίζκαηα - 133.862  106.572 133.862 
 Δπαλαρξεψζεηο  - 607.935  - - 
 ΄Αιια  22.674 -  22.674 - 
  __________ __________  __________ __________ 

  615.368 2.549.516  263.054 594.569 

  ========== ==========  ========== ========== 
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31  πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 

(i)  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ (ζπλέρεηα) 
 

 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Θπγαηξηθέο 
εηαηξείεο 

 
Φχζε ζπλαιιαγήο 

     

 Δπαλαρξεψζεηο - -  176.671 308.379 
 Υξεκαηνδνηηθή θαη ηφθνη - -  334.375 281.092 
 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο - -  2.536.285 2.523.159 
 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ - -  339.286 88.863 
 Μεξίζκαηα - -  1.364.464 2.853.832 
  __________ __________  __________ __________ 

  - -  4.751.081 6.055.325 

  ========== ==========  ========== ========== 

 
(ii)   Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ  
 

 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

πγγεληθέο 
εηαηξείεο 

 
Φχζε ζπλαιιαγήο 

     

 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ –  
Debenhams Retail Plc 

 
12.634.956 

 
13.112.248 

  
12.634.956 

 
13.112.248 

 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ – 
άιιεο εηαηξείεο 

 
10.859.720 

 
7.848.850 

  
5.614.985 

 
3.843.110 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 277.710 1.283.355  - 6.336 
 Γηθαηψκαηα ρξήζεο 

αθηλήησλ 

 
11.202.519 

 
10.354.416 

  
9.358.235 

 
8.698.562 

 Υξεκαηνδνηηθή θαη ηφθνη 488.905 1.681.943  451.095 1.456.085 
 Δπαλαρξεψζεηο 190.954 128.151  - - 
 Γηθαηψκαηα παξαρψξεζεο 

ρψξσλ εθκεηάιιεπζεο 

 
7.724.854 

 
6.736.957 

  
- 

 
- 

 ΄Αιια  259.984 -  -  
  __________ __________  __________ __________ 

  43.639.602 41.145.920  28.059.271 27.116.341 

  ========== ==========  ========== ========== 
 

 

 Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

 2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Θπγαηξηθέο 
εηαηξείεο 

 
Φχζε ζπλαιιαγήο 

     

 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ  - -  5.607.881 6.128.992 
 Δπαλαρξεψζεηο - -  2.324.433 2.682.440 
 Υξεκαηνδνηηθά θαη ηφθνη - -  230.000  
 Δλνίθηα  - -  900 - 
  __________ __________  __________ __________ 

  - -  8.163.214 8.811.432 

  ========== ==========  ========== ========== 
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31  πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 

(iii)   Τπφινηπα ζην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ 
 ζπλαιιαγέο 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Πνζά εηζπξαθηέα (εκ. 24)      
πγγεληθέο εηαηξείεο  966.100 4.611.432  360.092 3.512.279 
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο  - -  6.483.107 6.650.295 

 __________ __________  __________ __________ 

 966.100 4.611.432  6.843.199 10.162.574 

 ========== ==========  ========== ========== 

      
Πνζά πιεξσηέα (εκ. 29)      
πγγεληθέο εηαηξείεο  
  -  εκπνξηθνί πηζησηέο 

 
2.210.051 

 
2.485.786 

  
2.210.051 

 
2.485.786 

  -  άιινη πηζησηέο  5.257.034 4.891.433  2.262.995 1.957.100 
Θπγαηξηθέο εηαηξείεο      

  -  άιινη πηζησηέο  - -  1.046.298 900.592 
 __________ __________  __________ __________ 

 7.467.085 7.377.219  5.519.344 5.343.478 

 ========== ==========  ========== ========== 

 
Σα πνζά εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζπκπεξηιακβάλνπλ ππφινηπα κε ηηο ζπγγεληθέο 
εηαηξείεο N.K. Shacolas (Holdings) Limited, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth 
(Cyprus) Properties Plc θαη κε ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Artopolis Limited.  Σα πνζά απηά 
θέξνπλ ηφθν 5,75% - 6% εηεζίσο θαη είλαη απνπιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε. 
 
Όια ηα ππφινηπα πνζά ησλ ζπγγεληθψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ δελ θέξνπλ ηφθν θαη 
είλαη απνπιεξσηέα ζε πξψηε δήηεζε. 
 
(iv) Γαλεηζκφο ζε ζπγγεληθά κέξε 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

2009 
€ 

 2010 
€ 

2009 
€ 

      
ηελ αξρή ηνπ έηνπο 5.599.890 -    
Δμαγνξά θνηλνπξαμίαο  - 4.587.726  - - 
Γάλεην πνπ παξαρσξήζεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 
- 

 
804.891 

  
- 

 
- 

Γάλεην πνπ απαιήθζεθε ζηελ ελνπνίεζε  (1.424.424) -  - - 
Σφθνο πνπ ρξεψζεθε 157.290 207.273  - - 
 __________ __________  __________ __________ 

ην ηέινο ηνπ έηνπο (εκ. 20) 4.332.756 5.599.890  - - 
 ========== ==========  ========== ========== 

 
Σν 2009 ν δαλεηζκφο απνηειείην απφ δχν δάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε ζπγγεληθέο 
εηαηξείεο.  Σα δάλεηα ήηαλ έληνθα θαη απνπιεξσηέα ην 2018 θαη 2020 αληίζηνηρα.  Σν 2010 
κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Wolcom Stores Limited (εκ. 30) ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Apolmart θαη ζπλεπψο κέζσ ηεο CTC-ARI Holdings Limited  
ελνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο, ην δάλεην πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ 
Apolmart Limited απαιείθζεθε ζηελ ελνπνίεζε.  Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο θαη 
εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα (εκ. 20). 
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31  πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
(v) Γαλεηζκφο απφ ζπγγεληθά κέξε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αγνξά ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαμίαο 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 
 

 2010 
€ 

2009 
€ 

ηελ αξρή ηνπ έηνπο 12.072.543 -  16.072.543 - 
Γάλεην πνπ παξαρσξήζεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 
1.200.000 

 
27.500.000 

  
1.200.000 

 
31.500.000 

Γάλεηα πνπ απνπιεξψζεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 
(11.457.171) 

 
(16.883.541) 

  
(11.742.171) 

 
(16.883.541) 

Σφθνο πνπ ρξεψζεθε 451.095 1.456.084  681.095 1.456.084 

 __________ __________  __________ __________ 

ην ηέινο ηνπ έηνπο (εκ. 29) 2.266.467 12.072.543  6.211.467 16.072.543 

 ========== ==========  ========== ========== 

 
Ο δαλεηζκφο απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο θέξεη ηφθν 5,75% - 6% θαη είλαη απνπιεξσηένο 
εληφο ηνπ 2011. 
 
(vi) Ακνηβή βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 
 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 
 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Ζ ακνηβή ησλ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ είλαη σο αθνινχζσο: 

     

    Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο  
παξνρέο  

 
2.403.343 

 
2.450.501 

  
1.200.233 

 
1.263.233 

 ========== ==========  ========== ========== 

 
(vii) Ακνηβή Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ 
 
Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ πκβνχισλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο ήηαλ σο εμήο: 
 

 

  Σν πγθξφηεκα θαη  
ε  Δηαηξεία 

   2010 
€ 

2009 
€ 

Γηθαηψκαηα σο κε εθηειεζηηθνί 
ζχκβνπινη 

    
39.560 

 
40.350 

Γηθαηψκαηα σο εθηειεζηηθνί ζχκβνπινη    50.700 51.100 
Ακνηβή σο εθηειεζηηθνί ζχκβνπινη    411.440 411.440 
Δηζθνξέο ζην ηακείν πξνλνίαο     19.699 19.699 

    __________ __________ 

    521.399 522.589 

    ========== ========== 
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32   Γεζκεχζεηο  
 
Γεζκεχζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο – φπνπ ε Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα είλαη ν 
κηζζσηήο 
 

(α) Καηαζηήκαηα πνπ ελνηθηάδνληαη απφ ηελ Woolworth (Cyprus) Properties Plc 
 

 H Δηαηξεία έρεη ζπκθσλίεο κε ηελ Woolworth (Cyprus) Properties Plc (Woolworth) 
θαη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή ελνηθίαζεο 
ησλ θαηαζηεκάησλ Debenhams Κεληξηθφ (Λεπθσζία), Απφιισλ θαη Οιχκπηα 
(Λεκεζφο), Εήλσλ (Λάξλαθα), Κφξνηβνο (Πάθνο), ηεζζάξσλ θαηαζηεκάησλ ΝΔΥΣ, 
ηεζζάξσλ άιισλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ θαη Κεληξηθήο 
Απνζήθεο ηεο Δηαηξείαο ζηα Λαηζηά. Δπίζεο ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Superhome 
Center (D.I.Y.) Limited έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο απφ ηελ Woolworth ηνπ 
κεγαινθαηαζηήκαηφο ηεο ζηελ Πάθν. Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο είλαη  
κέρξη ην έηνο 2018. 

 

 
(β) Debenhams Κηλχξαο ζηελ Κάησ Πάθν 
 

 Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο Debenhams Κηλχξαο 
ζηελ Κάησ Πάθν κε ηελ Armonia Estates Limited θαζψο θαη παξαθείκελνπ θηηξίνπ.  
Ζ δηάξθεηα ηεο ελνηθηάζεσο είλαη κέρξη ην 2016.  Ζ Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα 
αλαλέσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα αθφκε ηξία ρξφληα, δειαδή κέρξη ην 2019. 

 
(γ) Debenhams Λήδξα ζηε Λεπθσζία 
 

 H Eηαηξεία έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο ηνπ Πχξγνπ ηαθφια απφ ηε Woolworth κέρξη 
ην 2027. Ο ελνηθηαζηήο έρεη ην δηθαίσκα πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ην 2013.  ην θηίξην 
απηφ ιεηηνπξγεί ην πνιπθαηάζηεκα Debenhams Λήδξα.   

 
(δ) Αθίλεην ζηε Λεσθφξν Μαθαξίνπ ζηε Λεπθσζία 
 

 Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο ησλ αθηλήησλ Ζιηάδε ζηε Λεσθφξν Αξρ. 
Μαθαξίνπ Γ‟ ζηε Λεπθσζία, κέρξη ην 2020.  Ζ Δηαηξεία έρεη δηθαίσκα αλαλέσζεο 
ηεο ζπκθσλίαο γηα αθφκε δέθα ρξφληα, δειαδή κέρξη ην έηνο 2030.  ην θηίξην απηφ 
ιεηηνπξγεί ην πνιπθαηάζηεκα Debenhams Avenue. 

 
(ε) Superhome Center ζην ηξφβνιν 
 

 Ζ εμαξηεκέλε εηαηξεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited έρεη ζπκθσλία 
ελνηθηάζεσο ηνπ κεγαινθαηαζηήκαηνο ηεο ζην ηξφβνιν απφ ηε Woolworth κέρξη 
ηνλ Φεβξνπάξην 2015.  

 
(ζη) Woolworth Commercial Centre Limited 
 

Σν πγθξφηεκα έρεη ζπκθσλίεο κε ηελ Woolworth Commercial Centre Limited γηα 
ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή ελνηθίαζεο ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαηαζηεκάησλ Debenhams θαη Oviesse ζην „Mall of Engomi‟. Δπίζεο ε εμαξηεκέλε 
εηαηξεία Superhome Center (D.I.Y.) Limited έρεη ζπκθσλία ελνηθηάζεσο απφ ηελ ίδηα 
εηαηξεία ηνπ κεγαινθαηαζηήκαηφο ηεο ζηελ Έγθσκε.  Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
κίζζσζεο είλαη κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2022. 
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32   Γεζκεχζεηο (ζπλέρεηα) 
 
Γεζκεχζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο – φπνπ ε Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα είλαη ν 
κηζζσηήο (ζπλέρεηα) 

 
(δ) ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκθσλίεο κε ηελ ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, ζπγαηξηθή 
ηεο Woolworth, γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή ελνηθίαζεο ρψξνπ γηα 
ηε ιεηηνπξγία  ελφο πνιπθαηαζηήκαηνο Debenhams θαη ελφο θαηαζηήκαηνο ΝΔΥΣ, 
Oviesse, Cortefiel θαη Glow ζην „The Mall of Cyprus‟.  Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
κίζζσζεο είλαη κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2022.  

 
Σν ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ κειινληηθψλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο κε 
αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη σο εμήο: 

 

 

Σν πγθξφηεκα  Ζ Δηαηξεία 

2010 
€ 

 

2009 
€ 

 

 2010 
€ 

2009 
€ 

Μέρξη 1 έηνο 14.724.708 13.631.368  12.030.106 11.709.063 
Απφ 1 κέρξη 5 έηε 45.049.233 43.901.392  38.465.188 37.155.262 
Μεηά απφ 5 έηε 92.304.951 106.673.151  86.071.864 99.411.590 
 ___________ ___________  ___________ ___________ 

 152.078.892 164.205.911  136.567.158 148.275.915 
 =========== ===========  =========== =========== 

 

33  Οπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ έλδεημεο απνηειεζκάησλ πνπ 
αλαθνηλψζεθαλ θαη ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην 
έηνο 

 

Σα ειεγκέλα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνπλ ηηο 
πην θάησ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο έλδεημεο απνηειεζκάησλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ θαη ησλ 
ειεγκέλσλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο.  
 
 € 

 
Κέξδνο ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε 8.063.398 
Φνξνινγία (25.728) 
Άιιεο δηαθνξέο (32.326) 
 _________ 

Κέξδνο ζχκθσλα κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 8.005.344 
 ========= 

 

34  Δμειίμεηο ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 
 
Ζ ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ άξρηζε πεξί ηα κέζα ηνπ 2007, έρεη 
πξνθαιέζεη κεηαμχ άιισλ, ρακειφηεξε δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαηαγνξψλ θαη 
ξεπζηφηεηαο ζε φιν ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ςειφηεξα δηαηξαπεδηθά ρξεσζηηθά επηηφθηα θαη 
αζηάζεηα ζηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη ζπλαιιάγκαηνο. Οη ζπλζήθεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ 
επηθξαηνχλ ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά έρνπλ νδεγήζεη ζε πησρεχζεηο 
ηξαπεδψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ θαη ζηελ αλάγθε πξνζπαζεηψλ γηα 
ηε δηάζσζε άιισλ ζε αξθεηέο ρψξεο.   
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34  Δμειίμεηο ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 
(ζπλέρεηα) 
 
Απηέο νη πεξηζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο λα ιάβνπλ λέα δάλεηα ή λα αλαρξεκαηνδνηήζνπλ 
πθηζηάκελν δαλεηζκφ κε φξνπο παξφκνηνπο κε εθείλνπο πνπ εμαζθάιηζαλ ζε 
πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο.  Οη ρξεψζηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο κπνξεί 
επίζεο λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα, πνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα 
επεξεάζεη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα μεπιεξψζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο.  Ζ επηδείλσζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο ρξεψζηεο κπνξεί λα  επεξεάζεη θαη ηηο πξνβιέςεηο 
ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηηο αμηνινγήζεηο απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  ην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 
πιεξνθνξίεο, ε Γηεχζπλζε έρεη πξνβεί ζε αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο ησλ αλακελφκελσλ 
κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηηο νπνίεο έρεη ελζσκαηψζεη ζηηο αμηνινγήζεηο απνκείσζεο.   
 
Ζ Γηεχζπλζε δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηηο επηδξάζεηο πάλσ ζηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ 
επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο, ζεσξεί δε φηη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε ζηήξημε 
ηνπ χςνπο ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηα ςειφηεξα δπλαηά ππφ ηηο πεξηζηάζεηο 
επίπεδα. 
 

35 Γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ  
 
Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ 
λα επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 
 
 
Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή ζειίδεο 19 κέρξη 21. 
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