ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Μη Ελεγμένος Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015
ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2014
2015
6 μήνες
6 μήνες
€000’ς
€000’ς

Έτος που
έληξε στις 31
Δεκεμβρίου
2014
12 μήνες
€000’ς

Κύκλος εργασιών (σημείωση 3)

68.444

70.701

156.039

Μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα

24.426

26.349

57.090

Κέρδος από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1.789

10.199

11.180

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

(2.793)

7.799

8.821

(2.979)

7.536

7.955

186

263

866

(1,71)

4,32

4,56

Αναλογεί σε :
Μετόχους της Εταιρείας
Συμφέρον μειοψηφίας
Βασικές και πλήρως κατανεμημένες (ζημιές)/
κέρδη ανά μετοχή των €0,34 (σεντ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Ενδεικτικός Μη Ελεγμένος Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Ermes
Department Stores Plc, για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα:
 Των θυγατρικών εταιρειών Superhome Center (DIY) Ltd, C.W. Artopolis Ltd, Fashionlink
S.A., Scandia Company Ltd, και
 Της συνδεδεμένης ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc (από την 15η Ιουλίου 2014)
2. Ο Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων, για την εξαμηνία που έληξε στις 30
Ιουνίου 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 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. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €68.444.000 από €70.701.000, παρουσιάζοντας μείωση 3,2% από
την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
4. Τα μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα ανήλθαν σε €24.426.000, σε σχέση με €26.349.000,
παρουσιάζοντας μείωση 7,3%.
5. Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, των αποσβέσεων των πάγιων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοδοτικών εξόδων, και την προσθήκη του αποτελέσματος από
μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία
παρουσίασαν ζημιά ύψους €2.793.000 σε σύγκριση με κέρδος €7.799.000 το 2014.
Σημειώνεται ότι το κέρδος από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο εξάμηνο του 2015
αφορά το μερίδιο κέρδους από την ITTL ενώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο αφορά το κέρδος
που πραγματοποιήθηκε από τη διάθεση της συμμετοχής του Συγκροτήματος στην CTC-ARI
Airports Ltd και της συμμετοχής του στην Cyprus Airports (F&B) Ltd.
6. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, στις 30 Ιουνίου 2015, ήταν €0,40 ανά μετοχή
των €0,34, (31/12/2014: €0,42)
7. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 23 Ιουλίου 2015 η Ermes Department Stores Plc και η Woolworth
(Cyprus) Properties Plc προχώρησαν στη διάθεση των μετοχών που κατείχαν στην ITTL Trade
Tourist and Leisure Park Plc, ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα, στην Atterbury Cyprus
Ltd, Νοτιοαφρικανικών συμφερόντων. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της περιόδου δεν έχουν
επηρεαστεί από τη συναλλαγή αυτή, παρά μόνο σε θέμα παρουσίασης, αφού ή συναλλαγή
πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους στο οποίο θα συμπεριληφθεί το σχετικό
αποτέλεσμα.
8. Στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών του Συγκροτήματος έχουν λειτουργήσει δύο νέα καταστήματα
νεανικής μόδας Uber και παιδικής μόδας Next, καθώς και η καφετερία Coffee & More στο Mall of
Engomi. Επίσης βρίσκεται υπό ανέγερση το νέο μεγάλο κατάστημα Superhome Center (DIY) στη
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, έναντι του πολυκαταστήματος Debenhams Zenon, στη Λάρνακα, και
υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει πριν το τέλος του 2015.
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.
9. Αντίγραφα των Μη Ελεγμένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων διατίθενται στο Τμήμα Μετοχών της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Αθαλάσσα, 3ος
όροφος, τηλ. 22740000, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος στο διαδίκτυο,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ermes.com.cy. Η έκθεση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες
ημερήσιας κυκλοφορίας.

Ermes Department Stores Plc
Λευκωσία, 27 Αυγούστου 2015

