
 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙΑΚΟΛΑ 

 

ERMES DEPARTMENT STORES PLC 
 

Μη Ελεγμένος Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 

για το τρίμηνο  που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 

 

 

 

 

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ   

Έτος που 

έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου  

 2014 

3 μήνες 

€000’ς 

2013 

3 μήνες 

€000’ς 

2013 

12 μήνες 

€000’ς 

 

Κύκλος εργασιών (σημείωση 4) 

                                

 

€32.978 

 

€33.297 

 

€167.020  

 

Μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα 

                                         

 

€12.239 

 

€11.139 

 

 

€63.981 

 

Καθαρό (ζημιά) / κέρδος  Συγκροτήματος 

(μετά τη φορολογία)  

 

 

€(586) 

 

€(5,079) 

 

 

€2.575 

Αναλογεί σε :    

 

Μετόχους της Εταιρείας                                      

 

€(572) 

 

€(4.966) 

 

€1.492 

 

Συμφέρον μειοψηφίας  

 

 

€(14) 

 

€(113) 

 

€1.083 

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά 

ανά μετοχή (σεντ) 

 

(0,33) 

 

(2,9) 

 

0,86 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
1. Ο Ενδεικτικός Μη Ελεγμένος Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Ermes 

Department Stores Plc, για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα: 

 

 Των θυγατρικών εταιρειών Superhome Center (DIY) Ltd, C.W. Artopolis Ltd, Fashionlink 

S.A., Scandia Company Ltd  

 Των κοινοπραξιών Ermes Department Stores Plc – Sodexo Defence Services και CTC – 

ARI Holdings Ltd  

 

2. Ο Συνοπτικός Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων, για την τριμηνία που έληξε στις 31 

Μαρτίου 2014, 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, (εκτός όπως εξηγείται στη παράγραφο 3), 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 και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάζονται από την εποχικότητα 

των πωλήσεων. Κάθε χρόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει το συγκριτικά χαμηλότερο κύκλο 

εργασιών από τα άλλα τρίμηνα και οι δύο από τους τρεις μήνες της περιόδου αυτής είναι μήνες 

εκπτώσεων, με χαμηλότερη κερδοφορία.  

 

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών και οι άλλες κατηγορίες εξόδων/εσόδων που περιλαμβάνονται στις 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, επηρεάστηκαν από την εφαρμογή, από την 1
η
 Ιανουαρίου 

2014, του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11  ‘Από Κοινού Διευθετήσεις’. 

Με βάση το πρότυπο αυτό, η αναλογική ενοποίηση των κοινοπραξιών δεν επιτρέπεται πλέον. Ως 

αποτέλεσμα, οι επενδύσεις του Συγκροτήματος στις κοινοπραξίες CTC-ARI (Holdings) Ltd και 

Ermes Department Stores Plc – Sodexo Ltd θα αναγνωρίζονται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να λάβουν υπόψη τις πιο πάνω αλλαγές. 

Τέλος, τα αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί θετικά από την πώληση της συμμετοχής του 

Συγκροτήματος στην Cyprus Airports (F&B) Ltd, την εταιρεία που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες 

εστίασης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, που όπως ανακοινώθηκε έγινε τον Ιανουάριο του 

2014.  

 

4. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €32.978.000 από €33.297.000, παρουσιάζοντας μείωση 1% από την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο κύκλος εργασιών εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη 

συνεχιζόμενη  κρίση, η δε σύγκριση γίνεται με την περίοδο που περιλαμβάνει τα γεγονότα  που 

διαδραματίστηκαν στο Eurogroup στις 15 Μαρτίου 2013 και μετέπειτα. 

 

5. Τα μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα ανήλθαν σε €12.239.000, σε σχέση με €11.139.000 

παρουσιάζοντας αύξηση 9,9%.   

  

6. Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, των αποσβέσεων των πάγιων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοδοτικών εξόδων και της φορολογίας, αλλά και την προσθήκη 

του κέρδους €2.108.000 που προήλθε από την πώληση της συμμετοχής του Συγκροτήματος στην 

Cyprus Airports (F&B) Ltd, τα αποτελέσματα της τριμηνίας παρουσιάζουν ζημιά €586.000, σε 

σχέση με ζημιά €5.079.000 την αντίστοιχη τριμηνία του 2013.    

  

7. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, στις 31 Μαρτίου 2014, ήταν €0,44 ανά 

μετοχή των €0,34, (31/12/2013: €0,44).  

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος σημειώνουν τη σταθεροποίηση που 

αναφέρεται ότι έχει επέλθει στην οικονομία, τις θετικές εκθέσεις της Τρόικας για την πορεία της 

οικονομίας, αλλά και τις αναβαθμίσεις της από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Παράλληλα όμως 

σημειώνουν ότι η κατάσταση στην οικονομία παραμένει δύσκολη και αβέβαιη και για τη φετινή 

χρονιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση συνεχίζουν με την ίδια προσοχή και επιμέλεια 

να διαχειρίζονται την όλη κατάσταση και να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο ώστε το Συγκρότημα 

να παραμείνει ανταγωνιστικό και να ανταποκρίνεται σε όλες του τις υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, 

πιστεύουν ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επαρκώς τη διαμορφούμενη κατάσταση.  

 

9. Αντίγραφα των Μη Ελεγμένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων διατίθενται στο Τμήμα Μετοχών της Εταιρείας,  Μέγαρο Σιακόλα, Αθαλάσσα, 3
ος

 

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. 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ermes Department Stores Plc. 

Λευκωσία,  27 Μαΐου 2014.           

http://www.ermes.com.cy/

