ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2015 – 19/11/2015

Η Ermes Department Stores Plc (Ermes), κέινο ηνπ Οκίινπ Εηαηξεηώλ ηαθόια, παξνπζηάδεη
ηελ Ελδηάκεζε Καηάζηαζε Δηαρείξηζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο Ermes γηα ηελ πεξίνδν από 1ε
Ινπιίνπ 2015 κέρξη 19 Ννεκβξίνπ 2015. Η Ελδηάκεζε Καηάζηαζε έρεη θαηαξηηζηεί
ζύκθωλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Πξνϋπνζέζεωλ Δηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο
πξνο Δηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδόκελε Αγνξά) Νόκν ηνπ 2007 (Ν.190(Ι)/2007) θαη δελ έρεη
ειεγρζεί από ηνπο εμωηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο Εηαηξείαο.
Η ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζπκπεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο ηωλ
ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ Superhome Center (DIY) Ltd, C.W. Artopolis Ltd, Fashionlink S.A.,
Scandia Company Ltd
Οη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, πνπ δελ παξνπζίαζαλ νπνηαλδήπνηε
κεηαβνιή από ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο θαη ζπλερίδνπλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε
δηεμαγωγή ιηαληθνύ θαη ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Ειιάδα, κέζω
πνιπθαηαζηεκάηωλ θαη εμεηδηθεπκέλωλ θαηαζηεκάηωλ.
Σα πην νπζηώδε γεγνλόηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο
θαζώο θαη ν αληίθηππόο ηνπο, όπνπ εθαξκόδεηαη, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
παξνπζηάδνληαη πην θάηω:
i.

ηηο 23 Ινπιίνπ 2015, ε εηαηξεία έρεη πξνβεί ζηε δηάζεζε ηωλ κεηνρώλ πνπ θαηείρε
ζηελ ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc, ηδηνθηεηξία ηνπ Εκπνξηθνύ Πάξθνπ
ηαθόια, ζηελ Ννηηναθξηθαληθώλ ζπκθεξόληωλ εηαηξεία Atterbury Cyprus Ltd. Επί
ηνπ ζέκαηνο έρνπλ γίλεη ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο ηόζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
ζπλαιιαγήο, όζν θαη ζηελ αλαθνίλωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ γηα ην εμάκελν ηνπ 2015.
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζεωξεί ηε ζπλαιιαγή κε ηελ Atterbury Cyprus Ltd, κε βάζε
ηα δεδνκέλα θαη ηηο πξννπηηθέο, ωο πνιύ ηθαλνπνηεηηθή θαη επωθειή γηα ηηο εηαηξείεο
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.

ii.

Οινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ λένπ κεγάινπ θαηαζηήκαηνο Superhome
Centre (DIY) ζηε Λεωθ. πύξνπ Κππξηαλνύ, έλαληη ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο
Debenhams Zenon, ζηε Λάξλαθα. Σν λέν Super Home αλνίγεη γηα ην θνηλό ζηα ηέιε
Ννεκβξίνπ.

iii.

ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2015 ε εηαηξεία, βξαβεύηεθε από ην ηκήκα Εξγαζηαθώλ ρέζεωλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ γηα ηελ εθαξκνγή
θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ,
εμαζθαιίδνληαο ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε από ηνλ Εζληθό Φνξέα Πηζηνπνίεζεο.
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iv.

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελληακήλνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015, ζπγθξηλόκελα
κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελληακήλνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, παξνπζηάδνληαη ωο
αθνινύζωο:
 Ο θύθινο εξγαζηώλ γηα ην ελληάκελν ηνπ 2015 αλήιζε ζηα €107.613.000, ζε
ζύγθξηζε κε € 112.606.000 ην 2014, παξνπζηάδνληαο κείωζε 4,4%.
 Σα κεηθηά θέξδε θαη άιια εηζνδήκαηα αλήιζαλ ζηα €37.060.000, ζε
ζύγθξηζε κε €40.864.000 ην 2014, παξνπζηάδνληαο κείωζε 9,3%.
 Μεηά ηελ αθαίξεζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδωλ, ηωλ απνζβέζεωλ ηωλ πάγηωλ
θαη άπιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη ηωλ ρξεκαηνδνηηθώλ εμόδωλ, ε
θαζαξή δεκηά ηνπ πγθξνηήκαηνο από ζπλήζεηο εξγαζίεο γηα ην ελληάκελν
ηνπ 2015 αλήιζε ζε €6.775.000, ζε ζύγθξηζε κε δεκηά €3.252.000 ην 2014.

Μέρξη ηηο 19 Ννεκβξίνπ 2015 νη πωιήζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ζπλερίδνπλ λα
παξνπζηάδνπλ κείωζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.
ηηο 10 επηεκβξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
πγθξνηήκαηνο ηεο Ermes Department Stores Plc ππό ηελ πξνεδξία ηνπ λένπ εθηειεζηηθνύ
πξνέδξνπ ηεο CTC θ. Μάξηνπ ηαθόια. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο, ηηκήζεθε ν
ηδξπηήο θαη ηζόβηνο επίηηκνο πξόεδξνο ηνπ πγθξνηήκαηνο θ. Νίθνο ηαθόιαο γηα ηελ
πνιπεηή θαη αλεθηίκεηε πξνζθνξά ηνπ.
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ε Δηεύζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζεκεηώλνπλ όηη παξά ηηο
όπνηεο ελδείμεηο ζηαζεξνπνίεζεο, ε θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία ζπλερίδεη λα παξακέλεη
δύζθνιε θαη αβέβαηε θαη ζπλερίδνπλ κε ηελ ίδηα πξνζνρή θαη επηκέιεηα λα ηε
δηαρεηξίδνληαη. Παξάιιεια, όιεο νη εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, αμηνινγνύλ επηζηακέλα
λέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ζπλεξγαζηώλ κε λέεο αληηπξνζωπείεο, θαη πξνβαίλνπλ ζε
αλαβαζκίζεηο ηωλ θαηαζηεκάηωλ θαη εγθαηαζηάζεώλ ηνπο, πξνζθέξνληαο ζηνπο
θαηαλαιωηέο πνηνηηθέο επηινγέο ζε πξνζηηέο ηηκέο.
Με ηελ απόθαζε ηνπ Αλώηαηνπ Δηθαζηεξίνπ πνπ εμεηάδεη ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο γηα
ην ωξάξην ηωλ θαηαζηεκάηωλ αθόκε λα εθθξεκεί, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζεωξεί όηη
είλαη νξζό όπωο ζπλερηζηεί ην πθηζηάκελν ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηωλ θαηαζηεκάηωλ,
ζύκθωλα κε ην νπνίν, ηα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ θαη ηηο Κπξηαθέο.
Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ζηελ Ειιάδα, πνπ δηα λόκνπ ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ θιεηζηά, ην
ΔΝΣ, ε Επξωπαϊθή Επηηξνπή θαη ε Επξωπαϊθή Κεληξηθή Σξάπεδα επέβαιαλ κέζω ηεο
θπβέξλεζεο λόκν πνπ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηωλ θαηαζηεκάηωλ θαη ηηο Κπξηαθέο. Απηό
έγηλε γηαηί αλαγλωξίδνπλ όηη επωθειείηαη ε νηθνλνκία, ην δεκόζην ζπκθέξνλ, νη
επηρεηξεκαηίεο θαη νη εξγαδόκελνη, ηδίωο ζε ηέηνηεο πεξηόδνπο θξίζεο.
Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ζηελ Κύπξν δε ζα ζπκβεί ην αληίζεην.
Ermes Department Stores Plc
Λεπθωζία 19 Ννεκβξίνπ 2015
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