ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Ενδεικτικός Μη Ελεγμένος Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ΕΛΕΓΜΕΝΑ

2015

2014

€000’ς

€000’ς

Κύκλος εργασιών

150.661

156.039

Μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα

54.559

57.090

(Ζημιά)/κέρδος από μη συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

(13.637)

10.690

Καθαρή (ζημιά)/κέρδος
Συγκροτήματος (μετά τη φορολογία)

(17.709)

8.821

(18.405)

7.955

697

866

(10,55)

4,56

Αναλογεί σε :
Μετόχους της Εταιρείας
Συμφέρον μειοψηφίας
Βασική και πλήρως κατανεμημένη
(ζημιά)/κέρδη ανά μετοχή (σεντ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Ενδεικτικός Μη Ελεγμένος Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της
Ermes Department Stores Plc, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών Superhome Center (DIY) Ltd, C.W. Artopolis Ltd,
Fashionlink S.A. και Scandia Company Ltd.

2. Ο Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων του έτους που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015, δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, αλλά έχει
καταρτιστεί ακολουθώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 34, και σύμφωνα με τον Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις
εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, και έχει
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Στις 23 Ιουλίου 2015, η εταιρεία έχει προβεί στη διάθεση των μετοχών που κατείχε στην ITTL
Trade Tourist and Leisure Park Plc, ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα, στην
Νοτιοαφρικανικών συμφερόντων εταιρεία Atterbury Cyprus Ltd. Παρότι από την πώληση
προέκυψε ζημιά ύψους €13.147.000 για το 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τη συναλλαγή
με την Atterbury Cyprus Ltd, με βάση τα δεδομένα και τις προοπτικές, ως πολύ ικανοποιητική
και επωφελή για το Συγκρότημα, αφού με τη ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα του επιτρέψει
να προχωρήσει στο επενδυτικό του πλάνο με βάση τα νέα δεδομένα και στρατηγική του
Συγκροτήματος και παράλληλα θα επιφέρει μείωση στα χρηματοδοτικά έξοδα.
4. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €150.661.000, από €156.039.000, παρουσιάζοντας μείωση 3,4%
από το 2014. Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε αρνητικά, αφού δεν έχει παρατηρηθεί ουσιαστική
ανάκαμψη στο χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα κατά την περσινή περίοδο υπήρξαν
αρκετοί εξωγενείς παράγοντες, κυρίως από την Ελλάδα, που επηρέασαν την ψυχολογία των
καταναλωτών.
5. Τα μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα ανήλθαν σε €54.559.000, σε σχέση με €57.090.000 το
2014, παρουσιάζοντας μείωση 4,4%. Σημειώνεται ότι τα μεικτά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά
και λόγω της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι της Στερλίνας, που ευτυχώς φέτος άρχισε να
βελτιώνεται.
6. Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, των αποσβέσεων των πάγιων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοδοτικών εξόδων και της φορολογίας, αλλά και της ζημιάς
€13.637.000, που προήλθε από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του έτους
παρουσιάζουν ζημιά €17.709.000, σε σχέση με κέρδος €8.821.000 το 2014. Σημειώνεται ότι το
2014 τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος είχαν επηρεαστεί θετικά με κέρδος ύψους
€10.200.000 που προέκυψε από τη διάθεση των επενδύσεων του Συγκροτήματος στις CTC-ARI
Airports Ltd και Cyprus Airports (F&B) Ltd, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα διεθνή
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
7. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών του Συγκροτήματος έχουν λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο
του έτους δύο νέα καταστήματα νεανικής μόδας Uber και παιδικής μόδας Next, καθώς και η
καφετερία Coffee & More στο Mall of Engomi. Επίσης, στα τέλη Νοεμβρίου 2015 έχει
λειτουργήσει το νέο μεγάλο κατάστημα Super Home Center (DIY) στη Λεωφ. Σπύρου
Κυπριανού, έναντι του πολυκαταστήματος Debenhams Zenon, στη Λάρνακα. Η συνεισφορά τους
θα διαφανεί στη φετινή χρονιά, όπου σε συνδυασμό με τις νέες αλλαγές που θα γίνουν φέτος στα
υφιστάμενα καταστήματα και τρόπο λειτουργίας αναμένεται να βελτιώσουν την απόδοση του
Συγκροτήματος. Συνεχίζονται επίσης οι προσπάθειες για βελτίωση των λειτουργιών όλων των
εταιρειών με αυτοματοποιήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος σημειώνουν ότι αν και υπάρχουν
ενθαρρυντικές ενδείξεις σταθερότητας της οικονομίας και σχετική βελτίωση, υπάρχουν ακόμη
αρκετές δυσκολίες ένεκα της παρατεταμένης ανεργίας και της μείωσης των εισοδημάτων των
καταναλωτών, που συντείνουν σε μειωμένη αγοραστική δύναμη, με άμεση επίδραση και
επακόλουθο επί του κύκλου εργασιών των εταιρειών, της συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους
και τελικά της κερδοφορίας.

Παράλληλα το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων είναι σημαντικό θέμα που απασχολεί το
εμπόριο, και ασφαλώς η διαφοροποίηση του για περιορισμό των ωρών λειτουργίας των
καταστημάτων θα επηρεάσει δυσμενώς τις θέσεις εργασίας κατά μερικές χιλιάδες, τις πωλήσεις
και τα εισοδήματα των επιχειρήσεων, τα εισοδήματα του Κράτους από ΦΠΑ και άλλους φόρους,
και θα μειώσει την εξυπηρέτηση και τα εισοδήματα από τον τουρισμό. Επίσης, θα υποβαθμίσει
το επίπεδο εξυπηρέτησης του καταναλωτή και θα μειώσει την ποιότητα ζωής του. Ελπίζεται ότι
αυτά δε θα συμβούν.
Τέλος, όλες οι εταιρείες του Συγκροτήματος αξιολογούν επισταμένα νέες προοπτικές ανάπτυξης
και συνεργασιών με νέες αντιπροσωπείες, και προβαίνουν σε αναβαθμίσεις των καταστημάτων
και εγκαταστάσεών τους, προσφέροντας στους καταναλωτές ποιοτικές επιλογές σε προσιτές
τιμές.
9. Αντίγραφα του Ενδεικτικού Μη Ελεγμένου Συνοπτικού Ενοποιημένου Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, θα διατίθενται στο Τμήμα
Μετοχών της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Αθαλάσσα, 3ος όροφος, τηλ. 22740000. Παράλληλα,
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ermes.com.cy, και θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας.
Ermes Department Stores Plc.
Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2016

