ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Με Διεγκέλνο Σπλνπηηθόο Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ
γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016
ΜΖ ΔΛΔΓΜΔΝΑ
ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ
ΔΞΑΜΖΝΟΥ
2015
2016
6 κήλεο
6 κήλεο
€000’ο
€000’ο

Έηνο πνπ
έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ
2015
12 κήλεο
€000’ο

Κύθινο εξγαζηώλ (ζεκείσζε 3)

69.605

68.444

151.284

Μεηθηά θέξδε θαη άιια εηζνδήκαηα

26.424

24.425

54.458

Κέξδνο/(δεκηά) πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA)

624

(1.030)

1.710

(Εεκηά)/θέξδνο από κε ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

(828)

1.544

(13.656)

(2.722)

(2.793)

(17.862)

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
Σπκθέξνλ κεηνςεθίαο

(2.913)
191

(2.979)
186

(18.545)
683

Βαζηθέο θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλεο δεκηέο
αλά κεηνρή ησλ €0,34 (ζελη)

(1,66)

(1,71)

(10,63)

Καζαξή δεκηά Σπγθξνηήκαηνο (κεηά ηε
θνξνινγία)
Αλαινγεί ζε :

ΣΖΜΔΗΩΣΔΗΣ
1. Ο Ελδεηθηηθφο Με Ειεγκέλνο πλνπηηθφο Ελνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ ηεο Ermes Department
Stores Plc, γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016, πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ
εηαηξεηψλ Superhome Center (DIY) Ltd, C.W. Artopolis Ltd, Fashionlink S.A. θαη Scandia Company Ltd.
2. Ο πλνπηηθφο Ελνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο
ηεο Εηαηξείαο, αιιά έρεη θαηαξηηζηεί αθνινπζψληαο ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ
εηνηκαζία ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δηεζλνχο Πξνηχπνπ 34, θαη
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνυπνζέζεσλ Δηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Δηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά)
Νφκν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εγθπθιίνπο ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Κχπξνπ, θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Εηαηξείαο.
3. Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε €69.605.000 ζε ζρέζε κε €68.444.000, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 1,7% απφ ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015.

4. Σα κεηθηά θέξδε θαη άιια εηζνδήκαηα αλήιζαλ ζε €26.424.000, ζε ζρέζε κε €24.425.000, παξνπζηάδνληαο
αχμεζε 8,2% απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015.
5. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ην θέξδνο πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
αλήιζε ζε €624.000, ζε ζρέζε κε δεκηά €1.030.000 απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015.
6. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ θαη άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ, θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ κε
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο θνξνινγίαο, παξνπζίαζαλ δεκηά χςνπο €2.722.000 ζε ζρέζε κε δεκηά
€2.793.000 ην 2015.
εκεηψλεηαη φηη ε δεκηά απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016
ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ηεξκαηηζκφ κε επηθεξδψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, ελψ γηα ηελ αληίζηνηρε
πεξζηλή πεξίνδν ζπκπεξηιακβάλεη ην κεξίδην θέξδνπο απφ ηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ITTL πξν ηεο πψιεζήο ηεο.
7. Η θαζαξή εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Εηαηξείαο, ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016, ήηαλ €0,29 αλά κεηνρή ησλ €0,34,
(31/12/2015: €0,31)
8. ηηο 6 Απξηιίνπ 2016, ππνγξάθηεθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ πγθξνηήκαηνο Ermes,
Ideea Distribution of Appliances Ltd, ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ Scandia, θαη ηεο E&G
Electricplus Limited, ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ Megaelectric. Η ζπκθσλία πξνλνεί
φπσο νη δχν Εηαηξείεο ηδξχζνπλ λέα εηαηξεία ζηελ νπνία ζα κεηαθεξζνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, ην
πξνζσπηθφ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν Εηαηξεηψλ. Η Ermes Department Stores
Plc ζα ειέγρεη ηε λέα εηαηξεία θαηέρνληαο ην 50% πιένλ 1 κεηνρή ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαζψο επίζεο
έρνληαο θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Έρεη εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηεο Επηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ ζηηο 24 Ινπλίνπ 2016 θαη πξνσζείηαη ην
ηαρχηεξν ε πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο. Μέζσ ηνπ λένπ ζρήκαηνο ζα ππάξμεη βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ θαη αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ. Αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζεκαληηθή
κείσζε ησλ εμφδσλ ιφγσ ζπλεξγηψλ θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ
πγθξνηήκαηνο.
9. ηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο,
ζπλερίδεηαη ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ Debenhams, ν νπνίνο έρεη αξρίζεη λα
πινπνηείηαη ην 2016 κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο Debenhams Ledra. εκεηψλεηαη
φηη ην πγθξφηεκα ιεηηνπξγεί αθφκε ηξία κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα Debenhams ζηε Λεπθσζία, έλα ζηε Λεσθ.
Μαθαξίνπ, έλα ζην The Mall of Engomi θαη έλα ζην The Mall of Cyprus. ηε δε Πάθν, ην πγθξφηεκα
πξνηίκεζε λα εληζρχζεη ην εκπνξηθφ θέληξν Κφξνηβνο γηα λα απνθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα έλεθα θαη ηνπ
αληαγσληζκνχ, θαη ηεξκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηελ νδφ Λήδξαο, ζηελ Κάησ Πάθν. Επίζεο, πξνρσξά ε
αλαθαίληζε ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο Debenhams Zenon θαη παξάιιεια πξνγξακκαηίδεηαη ε αλαθαίληζε άιισλ
πνιπθαηαζηεκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ, ν εκπινπηηζκφο ηεο γθάκαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη
πξντφλησλ, ελψ ήδε άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξζηλψλ επελδχζεσλ φπσο ην θαηλνχξγην
Superhome Center ζηε Λάξλαθα. Με ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο αλακέλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο ζα είλαη
βειηησκέλα απφ πέξζη.
10. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε Δηεχζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο ζεκεηψλνπλ σο πνιχ ζεκαληηθά ηφζν γηα ηελ
νηθνλνκία γεληθφηεξα φζν γηα ην πγθξφηεκα ηελ αχμεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ, ηε ζπλερηδφκελε
βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο θαζψο επίζεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ην νπνίν
παξακέλεη ειεχζεξν. Παξαηαχηα, ηνλίδνπλ φηη νη πξνθιήζεηο ζηελ νηθνλνκία παξακέλνπλ θαη φηη ρξεηάδεηαη
πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο.
11. Αληίγξαθα ησλ Με Ειεγκέλσλ Ελδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ δηαηίζεληαη
ζην Σκήκα Μεηνρψλ ηεο Εηαηξείαο, Μέγαξν ηαθφια, Αζαιάζζα, 3νο φξνθνο, ηει. 22740000, θαζψο επίζεο
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πγθξνηήκαηνο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.ermes.com.cy. Η
έθζεζε απηή ζα δεκνζηεπζεί ζε εθεκεξίδα εκεξήζηαο θπθινθνξίαο.
Ermes Department Stores Plc
Λεπθσζία, 7 επηεκβξίνπ 2016

