
 

 

 
 
 
 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ G&K EXCLUSIVE FASHIONS 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 
 
 Συγκρότηµα   G&K Exclusive 
 G&K Exclusive Fashions  Fashions Ltd 
 
 2001 2001 2000 
 £ £ £ 

Κύκλος εργασιών 12.077.150 6.439.873 6.008.165 
 
Κόστος πωλήσεων (8.966.824) (4.665.886) (4.464.068)
 ------------- -------------- ------------- 
Μεικτό κέρδος 3.110.326 1.773.987 1.544.097 

Άλλα έσοδα 80.929 79.983 58.140 
 ------------ -------------- -------------- 
 3.191.255 1.853.970 1.602.237 
 
Έξοδα διαχείρισης, πωλήσεων   
  και άλλα έξοδα (1.689.298) (702.881) (579.265) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα - (1.318) 
 -------------- -------------- -------------- 
Κέρδος από εργασίες 1.501.957 1.151.089 1.021.654 

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (224.879) (131.706) (53.276) 
Χρεώλυση εµπορικής εύνοιας (31.108) - - 
Έξοδα σύστασης εξαρτηµένης  
  εταιρείας και αύξησης κεφαλαίου (14.126) - - 
 -------------- -------------- -------------- 
 1.231.844 1.019.383 968.378 
Ασύνηθες κονδύλι  

Τόκοι εισπρακτέοι από δηµοσιοποίηση  - - 43.399 
 -------------- ------------- -------------- 
Κέρδος πριν τη φορολογία 1.231.844 1.019.383 1.011.777 

Φορολογία (163.564) (96.755) (159.033) 
 --------------- ------------- -------------- 
Κέρδος µετά την φορολογία 1.068.280 922.628 852.744 

Συµφέρον µειονότητας (65.878) - - 
 -------------- ------------- -------------- 
Αδιανέµητο κέρδος για το έτος 1.002.402 922.628 852.744 
 ======== ======== ======== 
Προµέρισµα - 0,5 σεντ ανα µετοχή 132.210 132.210 - 
 ======== ======== ========  
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 3,79 3,49 3,71 



 

 

 ======== ======== ======== 
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 3,45 3,18 3,33 
 ======== ======== ======== 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών 26.425.104 26.425.104 23.015.416 
 ======== ======== ======== 
 
 
 
 
 
Σηµειώσεις 
 
1. Με την παρούσα επιστολή σας πληροφορούµε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της G&K EXCLUSIVE 

FASHIONS LTD σε προγραµµατισµένη συνεδρία, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2002, το 
απόγευµα, µελέτησε και ενέκρινε τα µη ελεγµένα, προκαταρκτικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το 
οικονοµικό έτος 2001, τα οποία επισυνάπτονται  Τα αποτελέσµατα έχουν ετοιµαστεί µε βάση το 
Παράρτηµα Στ Μέρος IV Παράγραφος 27 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Kανονισµών. 

      Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα για το έτος 2001 δεν έχουν ελεγχθεί πλήρως  από τους εξωτερικούς  
      ελεγκτές του Συγκροτήµατος της G&K Exclusive Fashions. 
 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα κατά το έτος 2001, που υπήρξε µία δύσκολη χρονιά για την Παγκόσµια οικονοµία. Το  
καθαρό κέρδος του συγκροτήµατος µετά τη φορολογία ανήλθε στο £1.068280 , και το  καθαρό 
κέρδος της  G&K EXCLUSIVE FASHIONS LTD  µετά τη φορολογία ανήλθε στις £922.628 , 
σηµειώνοντας αύξηση  8,19% .   

 
3. Τον Μάρτιο του 2001 η G&K Exclusive Fashions Ltd (η Εταιρεία) έχει συµπράξει µε τους ιδρυτές της 
Αγγλικής εταιρείας Helium Ltd, ιδρύοντας την εταιρεία Helium Design Co. (UK) Ltd µε ποσοστό 
συµµετοχής 60%.  Οι πωλήσεις της εταιρείας Helium Design Co. (UK) Ltd άρχισαν τον Ιούλιο του 2001 
και ανήλθαν στις Λ.Κ. 497.919 µε τελικό αποτέλεσµα ζηµιά ύψους Λ.Κ. 149.407. Aυτό οφείλεται στην 
σωρεία  δοκιµαστικών παραγγελιών που η Helium αναλάµβανε  να προµηθεύει νέους πιθανούς πελάτες 
για να εδραιώσει τη θέση της στην Αγγλική Αγορά, καθώς επίσης  στα λειτουργικά της έξοδα που σαν 
νέα εταιρεία είχε για την εργοδότηση νέου προσωπικού, διεκπεραίωση επαφών ,ανάληψη δοκιµαστικών 
παραγγελιών και γενικά προώθηση των προιόντων της .Τα αποτελέσµατα της Αγγλικής εταιρείας θα 
αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς εντός του 2002.  

 
4. Στις 7 Ιουνίου 2001 η Εταιρεία συµφώνησε να εξαγοράσει το 100% του κεφαλαίου της ASA 

Exclusive Ltd και της θυγατρικής της Εταιρείας Fashion Pages UK Ltd .Την ίδια µέρα απόκτησε το 
51% και την  31 ∆εκεµβρίου 2001 το επιπρόσθετο  ποσοστό  5% του κεφαλαίου των πιο πάνω 
εταιρειών. 

     Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τοµέα  µεταποίησης ,εξαγωγής  και  εµπορίας   ενδυµάτων.    
Ο  συνολικός  όγκος   πωλήσεων   από την ηµεροµηνία, απόκτησης µέχρι τις 31/12/2001 ανήλθε στις 
Λ.Κ. 5.592.014 µε αντίστοιχο κέρδος ύψους Λ.Κ. 256.410. 

 Με βάση τη συµφωνία εξαγοράς της ASA Exclusive Ltd, η Εταιρεία θα αγοράσει το υπόλοιπο µερίδιο 
(44%) µέχρι 30 Απριλίου 2005.                                                                                                                                             

      
     Στα προκαταρκτικά αποτελέσµατα του 2001 δεν έχει ληφθεί υπ�όψιν η εξαγορά του 100% 
     του κεφαλαίου των πιο πάνω εταιρειών .Θεωρώντας ότι η Εταιρεία ελέγχει το 100% των  
     πιο πάνω  δύο  εταιρειών τα διαµορφωθέντα καθαρά κέρδη  ανέρχονται στο  
     £ 1.085.643 και το  κέρδος ανά µετοχή σε 4.10σεντ και το πλήρης κατανεµηµένο κέρδος ανά  
     µετοχή σε 3.73 σεντ. 
     Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να υιοθετήσει την πιο πάνω  



 

 

     συντηρητική ερµηνεία µέχρι την τελική γνωµάτευση των Ελεγκτών της . 
 
5. Τα ενοποιηµένα προκαταρκτικά αποτελέσµατα του έτους 2001 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας και των εξαρτηµένων της Helium Design Co. (UK) Ltd, ASA Exclusive Ltd και Fashion Pages 
UK Ltd. Τα συγκριτικά αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα της 
Ιθύνουσας Εταιρείας µόνο. 

 
6.  Οι λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια για όλες τις Εταιρείες του  
     Συγκροτήµατος σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Η φορολογία για το έτος 2001 έχει αναπροσαρµοσθεί µε βάση τους µειωµένους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν για δηµόσιες εταιρείες των οποίων οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο ΧΑΚ το 
προηγούµενο έτος. 

 
8. Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα δεν θα κοινοποιηθούν στους µετόχους, αλλά θα δηµοσιευθούν στον 
ηµερήσιο τύπο στις εφηµερίδες Φιλελεύθερο και Πολίτη  στις 2 Απριλίου . 
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