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Ermes Department Stores Plc 
 

 (1) 

Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζύλσλ 
ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 10, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο 
πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκν ηνπ 2007 („Νφκνο‟), εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη άιινη ππεχζπλνη γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Ermes Department Stores Plc γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016, 
επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 

(α) νη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 2 
κέρξη 16: 

 

 (i) Καηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή 
Έθζεζε», φπσο απηφ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Άξζξνπ 10, εδαθίνπ (4) ηνπ Νφκνπ, θαη 

 

(ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηεο δεκηάο ηεο  Ermes Department Stores Plc θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο 
ζχλνιν, θαη 

 

(β) ε ελδηάκεζε έθζεζε δηαρείξηζεο πνπ επηζπλάπηεηαη μερσξηζηά απφ απηέο ηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηεο 
επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Ermes Department Stores Plc θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο 
ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 

Νίθνο Κ. ηαθφιαο - Ηζφβηνο Δπίηηκνο Πξφεδξνο  
 

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                                         Τπνγξαθή  
 

Διέλε Ν. ηαθφια  - Αλαπιεξσηήο Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο   
    ----------------------------------------------- 
Μάξηνο Ν. ηαθφιαο - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Υξπζνχια Ν. ηαθφια - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Νίθνο Καξαθφτδαο - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο                       
    ----------------------------------------------- 
Γηψξγνο Λνπθά - Δθηειεζηηθφο χκβνπινο                       
    ----------------------------------------------- 
Γηψξγνο Αλειηάδεο – Με Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο  
    ----------------------------------------------- 
Αληψλεο Αγηνκακίηεο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Κψζηαο εβέξεο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Πάκπνο Ησαλλίδεο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Μελέιανο Κσλζη. ηαθφιαο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Γεκήηξεο Γεκεηξίνπ - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Μάξηνο Παλαγίδεο - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο  
    ----------------------------------------------- 
Suzanne Marie Harlow - Με Δθηειεζηηθφο χκβνπινο                       
    ----------------------------------------------- 
Τπεύζπλνο ζύληαμεο ησλ ζπλνπηηθώλ ελδηάκεζσλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

  

Ζιηάλα Λακπξίδε - Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο     
     ----------------------------------------------- 

Λεπθσζία, 7 επηεκβξίνπ 2016  



Ermes Department Stores Plc 
 

 (2) 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ 
απνηειεζκάησλ 
 
  

 
 
 

εκ. 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ 
2016 
€000 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ηνπλίνπ 
2015 
€000 

    
Πσιήζεηο  69.605 68.444 
Κφζηνο πσιεζέλησλ αγαζψλ  (43.864) (44.620) 

  ________ ________ 

Μηθηό θέξδνο  25.741 23.824 
Έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο   (21.557) (21.739) 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   (4.244) (3.716) 
Άιια έζνδα 3 684 602 

  ________ ________ 

Κέξδνο/(δεκηά) εξγαζηώλ πξηλ ηηο απνζβέζεηο  624 (1.029) 
Απνζβέζεηο  8, 9 (2.201) (2.228) 

  ________ ________ 

Εεκηά εξγαζηώλ κεηά ηηο απνζβέζεηο  (1.577) (3.257) 
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα - θαζαξά 5 (258) (970) 

  ________ ________ 

Zεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (1.834) (4.227) 
Υξέσζε θνξνινγίαο  6 (60) (110) 

  ________ ________ 

Καζαξή δεκηά πεξηόδνπ κεηά ηε θνξνινγία από 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

  
(1.894) 

 
(4.337) 

  ________ ________ 

Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο    
(Εεκηά)/θέξδνο πεξηφδνπ κεηά ηε θνξνινγία απφ κε 
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

 
4 

 
(828) 

 
1.544 

  ________ ________ 

Καζαξή δεκηά γηα ηελ πεξίνδν  (2.722) (2.793) 

  ======== ======== 
Αλαινγεί ζε:    
  Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  (2.913) (2.979) 
  Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   191 186 

  ________ ________ 

  (2.722) (2.793) 

  ======== ======== 
(Zεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή από ζπλερηδόκελεο θαη 
κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαινγεί 
ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο (ζελη αλά κεηνρή) 

  
 

έλη 

 
 

έλη 
    
Βαζηθέο θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλεο 7   
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  (1,19) (2,59) 
Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  (0,47) 0,88 

  ________ ________ 

χλνιν  (1,66) (1,71) 

  ======== ======== 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



Ermes Department Stores Plc 
 

 (3) 

πλνπηηθόο ελδηάκεζνο ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο 
 

  
εκ. 

30 Ινπλίνπ 
2016 
€000 

31 Γεθεκβξίνπ 
2015 
€000 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Aθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 8 30.442 32.056 
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9 34.655 34.622 
Δπέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  11 - - 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  674 674 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε 

 
 7 5 

Με θπθινθνξνχληα εηζπξαθηέα 12 34.813 34.160 
  ________ ________ 

  100.591 101.517 
  ________ ________ 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
Απνζέκαηα 13 30.189 29.030 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  107 87 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 14 6.811 5.766 
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα 15 1.642 2.061 
  ________ ________ 
  38.749 36.944 
  ________ ________ 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  139.340 138.461 
  ======== ======== 

Ίδηα θεθάιαηα    
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδνηέα ζηνπο κεηόρνπο 
ηεο Δηαηξείαο 

 
  

Μεηνρηθφ θεθάιαην 16 59.500 59.500 
Γηαθνξά απφ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ  301 301 
Ίδηεο κεηνρέο  16 (155) (155) 
Απνζεκαηηθφ δίθαηεο αμίαο   1.695 1.695 
Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ  (9.880) (6.967) 
  ________ ________ 

  51.461 54.374 
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  6.222 7.011 

  ________ ________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  57.683 61.385 

  ________ ________ 

Τπνρξεώζεηο    
Με βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
Γαλεηζκφο 17 3.702 1.138 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία  769 769 
  ________ ________ 

  4.471 1.907 
  ________ ________ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 18 39.974 42.060 
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  234 178 
Γαλεηζκφο 17 36.978 32.931 
  ________ ________ 

  77.186 75.169 
  ________ ________ 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ  81.657 77.076 
  ________ ________ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  139.340 138.461 
  ======== ======== 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 
ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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 (4) 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

 
Γηαθνξά 

απφ 
κεηαηξνπή 
κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 

 
 
 
 

Ίδηεο 
κεηνρέο 

 
 
 
 

Κέξδε πνπ 
θξαηήζεθαλ 

 
 
 
 

Απνζεκαηηθφ 
δίθαηεο αμίαο 

Κεθάιαην θαη 
απνζεκαηηθά 

απνδνηέα 
ζηνπο 

κεηόρνπο ηεο 
Δηαηξείαο 

 
 
 
 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

 
 
 
 
 

χλνιν 
 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 
         
Πεξίνδνο έμη κελώλ 
πνπ έιεμε ζηηο 
30 Ινπλίνπ 2015 

        

         
Τπφινηπν ηελ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2015 

 
59.500 

 
301 

 
(155) 

 
11.578 

 
1.701 

 
72.925 

 
7.070 

 
79.995 

 _______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ 
         
πλνιηθό εηζόδεκα          
(Εεκηά)/θέξδνο γηα ηελ 
πεξίνδν 

- - - (2.979) - (2.979) 186 (2.793) 

 _______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ 
Τπφινηπν ηελ  
30 Ηνπλίνπ 2015 

 
59.500 

 
301 

 
(155) 

 
8.599 

 
1.701 

 
69.946 

 
7.256 

 
77.202 

 ======= ======= ====== ====== ====== ====== ====== ======= 
         
Πεξίνδνο έμη κελώλ 
πνπ έιεμε ζηηο 
30 Ινπλίνπ 2016 

        

         
Τπφινηπν ηελ  
1 Ηαλνπαξίνπ 2016 

 
59.500 

 
301 

 
(155) 

 
(6.967) 

 
1.695 

 
54.374 

 
7.011 

 
61.385 

 _______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ 
πλνιηθό εηζόδεκα          
(Εεκηά)/Κέξδνο γηα ηελ 
πεξίνδν 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2.913) 

 
- 

 
(2.913) 

 
191 

 
(2.722) 

 _______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ 

         
πλαιιαγέο κε 
ηδηνθηήηεο 

        

Μέξηζκα πνπ 
πιεξψζεθε 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(980)    

 
(980) 

 _______ _______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ 
Τπφινηπν ηελ  
30 Ηνπλίνπ 2016 

 
59.500 

 
301 

 
(155) 

 
(9.880) 

 
1.695 

 
51.461 

 
6.222 

 
57.683 

 ======= ======= ====== ====== ====== ====== ====== ======= 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 κέρξη 16 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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 (5) 

πλνπηηθή ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 
ηακεηαθώλ ξνώλ 
 
 
 

 
 
 

εκ. 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ 
2016 
€000 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ 
2015 

€000 

    

Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην 
θεθάιαην θίλεζεο 

  
13 

 
(1.277) 

 
Αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο 

  
(4.294) 

 
(3.435) 

  _________ _________ 

Μεηξεηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε εξγαζίεο  (4.281) (4.712) 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε  (25) (107) 

  _________ _________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα εξγαζίεο   (4.306) (4.819) 
  _________ _________ 

    

Ρνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    
Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

 
8, 9 

 
(721) 

 
(1.681) 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ    - 20 
Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ  818 284 
Γαλεηζκφο ζε ζπγγεληθά κέξε  (520) 1.310 
Γαλεηζκφο ζε άιια κέξε  (133) - 
Μεξίζκαηα πνπ πιεξψζεθαλ  (980) - 
  __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (1.536) (67) 
  __________ __________ 

Ρνή κεηξεηώλ από/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   
Καζαξφο δαλεηζκφο  2.488 (1.392) 
Σφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (1.188) (1.254) 

  __________ __________ 
Καζαξή ξνή κεηξεηώλ από/(γηα) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.300 (2.646) 
  __________ __________ 

Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη 
ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 

  
(4.542) 

 
(7.532) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα αξρή ηεο πεξηόδνπ 

  
(29.710) 

 
(26.668) 

  __________ __________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

 
15 

 
(34.252) 

 
(34.200) 

  ========== ========== 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 6 κέρξη 17 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ 

ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



Ermes Department Stores Plc 
 

   (6) 

εκεηώζεηο ζηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Γεληθά 
 
Οη κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ermes Department Stores Plc (ε “Δηαηξεία”) θαη ησλ 
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο πνπ φιεο καδί αλαθέξνληαη σο ην “πγθξφηεκα”. 
 
Οη εμακεληαίεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 
Mε ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε 
ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Λεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
(α) Λεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο 
 
Μεηά απφ ηξία ρξφληα νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε θππξηαθή νηθνλνκία παξνπζίαζε ζεηηθφ ξπζκφ 
αλάπηπμεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ηα πεξηνξηζηηθά 
κέηξα θαη νη έιεγρνη θεθαιαίνπ, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ απφ ην Μάξηην ηνπ 2013 έρνπλ αξζεί. 
Αλαγλσξίδνληαο ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζην δεκνζηνλνκηθφ κέησπν θαη ηελ 
νηθνλνκηθή αλάθακςε, θαζψο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ πιαηζίνπ εθπνηήζεσλ θαη αθεξεγγπφηεηαο, νη 
δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο αλαβάζκηζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ Κππξηαθνχ θξάηνπο, αιιά ε αμηνιφγεζε εμαθνινπζεί λα είλαη “κε –επελδπηηθήο 
θαηεγνξίαο”. Σελ ίδηα ζηηγκή, ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ην 
πςειφ επίπεδν ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηελ πεξηνξηζκέλε 
δηαζεζηκφηεηα δαλεηζκνχ.  
 
Απηφ ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη (1) ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο 
θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο λα ιάβεη λέν δαλεηζκφ ή λα αλαρξεκαηνδνηήζεη πθηζηάκελν δαλεηζκφ 
κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο 
ζπλαιιαγέο ηεο, (2) ηελ ηθαλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ ρξεσζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 
πγθξνηήκαηνο λα απνπιεξψζνπλ ηα νθεηιφκελα πξνο ηελ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα 
πνζά, (3) ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο λα έρεη ηθαλνπνηεηηθφ θχθιν 
εξγαζηψλ θαη λα δηαζέζεη ηα ππάξρνληα απνζέκαηα ή/θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε 
πειάηεο, θαη (4) ηηο πξνβιέςεηο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο γηα ηηο 
αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε απνκείσζεο γηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο (ζπλέρεηα) 

 
Λεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζπλέρεηα) 

 

(α) Λεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο (ζπλέρεηα) 
 

Ζ επηδείλσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλζεθψλ ζα κπνξνχζε λα έρεη επίζεο αληίθηππν ζηηο 
πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε: 
 
(α) ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 
 
(β) ηελ απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κε βάζε 
πξνεμνθιεκέλεο ηακηαθέο ξνέο, 
 
(γ) ηελ εθηίκεζε ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Δηαηξείαο θαη 
ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο έρεη αμηνινγήζεη: 
 
(1) Καηά πφζνλ νπνηεζδήπνηε πξνβιέςεηο απνκείσζεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε απνζβεζκέλν θφζηνο, κε 
ηελ εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.  Οη απνκεηψζεηο γηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα 
πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ “πξνθιεζεηζψλ δεκηψλ” πνπ απαηηείηαη απφ ην 
Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39 “Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε”.  Σo 
Πξφηππν απηφ απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο γηα εηζπξαθηέα πνπ 
πξνέθπςαλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη δελ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε δεκηψλ 
απνκείσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθά γεγνλφηα, αζρέησο ηεο 
πηζαλφηεηαο απηψλ ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. 
 
(2) Δάλ ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο 
ππεξβαίλεη ην θφζηνο θηήζεο. Όηαλ ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ην 
θφζηνο θηήζεο, ε δηαθνξά ζα πξέπεη λα ρξεσζεί ζην θέξδνο ή ηε δεκηά γηα ην έηνο. 
 

Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη φιεο ηηο 
εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ θαη θαηά 
ζπλέπεηα, πνηα επίδξαζε, αλ ππάξρεη, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηε κειινληηθή 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 
θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Ζ Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο εθηηκά φηη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηελ επέθηαζε ησλ 
εξγαζηψλ ηεο ζην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 
 
Απηά ηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ πέξαλ ηεο επηηπρνχο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ ηνπ 
πγθξνηήκαηνο, απνκφριεπζε κέζσ ξεπζηνπνίεζεο κε βαζηθψλ (non-core) δξαζηεξηνηήησλ, 
πιενλαδφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ψξηκσλ επελδχζεσλ, πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμφδσλ δηεχζπλζεο θαη πξνζσπηθνχ, απζηεξφηεξε δηαρείξηζε 
θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη θιείζηκν/αλαδηάξζξσζε κε θεξδνθφξσλ εξγαζηψλ. 
 
Ζ Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα έρεη ιάβεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο δέζκεπζεο ηεο κεηξηθήο 
Δηαηξείαο φηη ζα ηελ ζηεξίδεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 
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2 Κπξηόηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
 
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ 
ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2015, εθηφο φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ermes Department 
Stores Plc έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  
(ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ (ΓΛΠ) 34 “Eλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο” θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ηηο Κχπξνπ, Κεθ. 113 θαη ησλ πεξί Αμηψλ θαη 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. 

 
Τηνζέηεζε θαηλνύξγησλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ 
 
Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε Δηαηξεία θαη ην πγθξφηεκα πηνζέηεζαλ φια ηα λέα θαη 
αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία ζρεηίδνληαη 
κε ηηο εξγαζίεο ηνπ/ηεο θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ είρε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο 
πνιηηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηα ζεηξά 
απφ λέα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ ηζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016, δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ εηνηκαζία 
απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καλέλα απφ απηά δελ 
αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
πγθξνηήκαηνο. 
 

3 Άιια έζνδα 
 
   Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ 

2016 
€000 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ηνπλίνπ 
2015 
€000 

     
Γηθαηψκαηα εηζπξαθηέα θαη άιια έζνδα  684 602 
   ======== ======== 

 

4 Με ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
 
 Έμη κήλεο  

πνπ έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2016 

Έμη κήλεο  
πνπ έιεμαλ  
30 Ηνπλίνπ  

2015 
 €000 €000 
   
(Εεκηά)/θέξδνο πεξηφδνπ κεηά ηε θνξνινγία απφ κε ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο  

 
(828) 

 
1.544 

 _______ _______ 

Καζαξή (δεκηά)/θέξδνο πεξηφδνπ απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (828) 1.544 

 ======= ======= 
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5 Υξεκαηνδνηηθά έμνδα θαζαξά 
 

   Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ 
2016 
€000 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ηνπλίνπ 
2015 
€000 

     
Υξεκαηνδνηηθά έμνδα θαζαξά     
Σφθνη:     
  Πξνο ηξάπεδεο   805 883 
  Απφ ζπγγεληθέο εηαηξείεο   (358) (283) 
  Απφ άιιεο εηαηξείεο   (133) - 
  Άιινη ηφθνη   56 1 
   ___________ ___________ 

   370 601 
Καζαξφ ζπλαιιαγκαηηθφ (θέξδνο)/δεκηά   (112) 369 

   ___________ ___________ 

Καζαξά ρξεκαηνδνηηθά έμνδα   (258) (970) 

   =========== =========== 

 

6 Υξέσζε θνξνινγίαο  
 

Ο Δηαηξηθφο θφξνο ππνινγίζηεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα κέζν θνξνινγηθφ 
ζπληειεζηή 12,5% πάλσ ζηηο δεκηέο / ζηα θέξδε γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 
 

7 (Εεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή 

 
Ζ βαζηθή (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή ππνινγίδεηαη κε ηε δηαίξεζε (ηεο δεκηάο)/ηνπ θέξδνπο πνπ 
αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κε ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ εθδνκέλσλ 
κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 
   Έμη κήλεο πνπ 

έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ 

2016 

Έμη κήλεο πνπ 
έιεμαλ  

30 Ηνπλίνπ 
2015 

     
Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο (€000) 

  
(2.085) 

 
(4.523) 

(Εεκηά)/θέξδνο γηα ηελ πεξίνδν απφ 
κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο (€000) 

   
 

(828) 

 
 

1.544 

   ___________ ___________ 

χλνιν   (2.913) (2.979) 

   =========== =========== 

Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ   174 499 710 174 499 710 

   ___________ ___________ 

Βαζηθή (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή – ζελη    
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   (1,19) (2,59) 

Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   (0,47) 0,88 

   ___________ ___________ 

   (1,66) (1,71) 

   ___________ ___________ 

Αλαπξνζαξκνζκέλνο κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο  
εθδνκέλσλ κεηνρψλ  

  
174 499 710 

 
174 499 710 

   ___________ ___________ 

Πιήξσο θαηαλεκεκέλε (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή – ζελη    
πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   (1,19) (2,59) 

Με ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο   (0,47) 0,88 

   ___________ ___________ 

   (1,66) (1,71) 

   =========== =========== 
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8 Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 

 
   Αθίλεηα 

εγθαηαζηάζεηο θαη 
εμνπιηζκφο  

   €000 
Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016    
    
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ   32.056 
Αγνξέο    652 
Υξέσζε γηα απφζβεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  (2.265) 
Πσιήζεηο   (1) 

   _______ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ   30.442 

   ======= 

9 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
    

Τπεξαμία 
Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 
 

χλνιν 
   €000 €000 €000 
      
Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016      
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ   34.456 166 34.622 
Αγνξέο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ   - 69 69 
Υξέσζε γηα απφζβεζε   - (36) (36) 
   _______ _______ _______ 
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ   34.456 199 34.655 
   ======= ======= ======= 
 
 

10 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 

πλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ζεκαληηθό 
πνζνζηό δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο  
 

Παξαζέηνπκε πην θάησ ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
Superhome Center (DIY) Limited ηεο νπνίαο νη κέηνρνη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαηέρνπλ 
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο.  
 
πλνπηηθόο ηζνινγηζκόο  Superhome Center (DIY) Limited 

   

30 Ινπλίνπ 
2016 

30 Ηνπλίνπ 
 2015 

   € € 
Κπθινθνξνύλ     

Δλεξγεηηθφ   12.990 11.782 
Τπνρξεψζεηο   (17.310) (17.195) 

   __________ __________ 

χλνιν θαζαξψλ ηξερνχκελσλ ππνρξεψζεσλ   (4.320) (5.413) 

   __________ __________ 

Με θπθινθνξνύλ     
Δλεξγεηηθφ   20.781 21.139 
Τπνρξεψζεηο   (3.767) (1.422) 

   __________ __________ 

χλνιν θαζαξνχ κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ   17.014 19.717 

   __________ __________ 

Καζαξφ ελεξγεηηθφ   12.694 14.304 

   ========== ========== 
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10  Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ζπλέρεηα) 
 
πλνπηηθή θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ 
 
   30 Ινπλίνπ 30 Ηνπλίνπ 
   2016 2015 
   € € 

     
Δηζνδήκαηα   19.056 16.453 

   __________ __________ 

Κέξδνο πξηλ ηε θνξνινγία   445 435 
Φνξνινγία   (56) (54) 

   __________ __________ 

Κέξδνο κεηά ηε θνξνινγία    389 381 

   __________ __________ 

πλνιηθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο πνπ αλαινγεί 
ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (49%)   191 186 

   ========== ========== 

 
πλνπηηθή θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
 

   

30 Ινπλίνπ 
2016 

 
31 Γεθεκβξίνπ 

2015 
   € € 
Ρνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο     

Μεηξεηά πνπ πξνήιζαλ απφ εξγαζίεο   (1.269) (1.258) 
Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε   - (54) 

   __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα εξγαζίεο   (1.269) (1.204) 

   __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά γηα επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο   (2.000) (719) 

   __________ __________ 

Καζαξά κεηξεηά απφ/(γηα) 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο   2.372 (707) 

   __________ __________ 

     
Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   (897) (222) 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη εηζνδήκαηα 
ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ   (5.749) (2.825) 

   __________ __________ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη εηζνδήκαηα ζην 
ηέινο ηεο πεξηφδνπ   (6.646) (3.047) 

   ========== ========== 

 
Οη πην πάλσ πιεξνθνξίεο είλαη πξηλ νπνηεζδήπνηε ελδνεηαηξηθέο απαιείςεηο. 

 

11 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
      

(1) Ζ πλδεδεκέλε Δηαηξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο, ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc 
πσιήζεθε ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2015 έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ €28.618.376 ζηελ Atterbury 
Cyprus Limited. Ζ δεκηά ηνπ πγθξνηήκαηνο απφ ηελ πην πάλσ πψιεζε αλήιζε ζε 
€15.073.874 θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο δεκηέο απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζην 
ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 
 

(2) ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδεηαη ην κεξίδην θέξδνπο κεηά ηελ θνξνινγία γηα 
ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 χςνπο €1.789.000. 
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12 Με θπθινθνξνύληα εηζπξαθηέα 
 
    30 Ινπλίνπ 

2016 
€000 

31 Γεθεκβξίνπ 
2015 
€000 

      

Γάλεην ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 19δ)    25.812 25.292 
Γάλεην ζε άιια κέξε    9.001 8.868 
    _______ _______ 

    34.813 34.160 
    ======= ======= 

13 Απνζέκαηα 
 
Όια ηα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηηκή θφζηνπο εθηφο απφ έηνηκα πξντφληα ηνπ 
πγθξνηήκαηνο κε ινγηζηηθή αμία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2016 €1.388.951 (31 Γεθεκβξίνπ 2015: 
€2.634.593) ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. 
 

14 Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα 

 
  30 Ινπλίνπ 

2016 
€000 

31 Γεθεκβξίνπ 
2015 
€000 

    
Δκπνξηθά εηζπξαθηέα   2.878 3.041 
Μείνλ πξφβιεςε απνκείσζεο γηα επηζθαιή εηζπξαθηέα  (1.226) (1.226) 

  _______ _______ 

Δκπνξηθά εηζπξαθηέα – θαζαξά  1.652 1.815 
Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (εκ.19 (γ))  1.407 526 
Πξνθαηαβνιέο, πξνπιεξσκέο θαη άιια εηζπξαθηέα  3.752 3.425 

  _______ _______ 

  6.811 5.766 

  ======= ======= 

 

Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ εηζπξαθηέσλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη 
πεξίπνπ ε ίδηα κε ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

15 Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα 
 

  30 Ινπλίνπ 
2016 
€000 

31 Γεθεκβξίνπ 
2015 
€000 

    
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα   1.642 2.061 

  ======= ======= 
 

Γηα ζθνπνχο ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη ηξαπεδηθά 
παξαηξαβήγκαηα πεξηιακβάλνπλ: 
  30 Ινπλίνπ 

 2016 
€000 

30 Ηνπλίνπ 
 2015 
€000 

    
Μεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα  1.642 1.361 
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη βξαρππξφζεζκεο 
δηεπθνιχλζεηο  

  
(35.894) 

 
(35.561) 

  _______ _______ 

  (34.252) (34.200) 

 

 

 

 

 

 

 ======== ======== 
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16 Μεηνρηθό θεθάιαην θαη ίδηεο κεηνρέο  
 

 Αξηζκφο 
ζπλήζσλ 

κεηνρψλ ησλ 34 
ζελη ε θαζεκία 

 
Μεηνρηθφ 
θεθάιαην 

€000 

 
Ίδηεο 

κεηνρέο 
€000 

 
 

χλνιν 
€000 

Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε 
Δμνινθιήξνπ 

   
 

     
Σελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 174 499 710 59.500 (155) 59.345 

 ___________ ________ ________ ________ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015/ 
 30 Ινπλίνπ 2016 

 
174 499 710 

 
59.500 

 
(155) 59.345 

 =========== ======== ======== ======== 
 

Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ είλαη 210 000 000 κεηνρέο κε 
νλνκαζηηθή αμία €0,34 αλά κεηνρή.   
 

17 Γαλεηζκόο 
 30 Ινπλίνπ 

2016 
€000 

31 Γεθεκβξίνπ 
2015 
€000 

Βξαρππξόζεζκνο   
Σξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα θαη βξαρππξφζεζκεο  
δηεπθνιχλζεηο (1) 35.894 31.771 
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 1.084 1.160 

 _______ _______ 

 36.978 32.931 

 _______ _______ 

Με βξαρππξόζεζκνο   
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 3.702 1.138 

 _______ _______ 

ύλνιν δαλεηζκνύ 40.680 34.069 

 ======= ======= 

Λήμε κε βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ (εθηόο από 
ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ)   
Απφ 1 κέρξη 2 έηε 864 215 
Απφ 2 κέρξη 5 έηε 2.679 856 
Μεηά απφ 5 έηε 159 67 

 _______ _______ 

 3.702 1.138 

 ======= ======= 

 
(1) Σν φξην ησλ ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ ηνπ πγθξνηήκαηνο αλέξρεηαη ζε 

€39.648.108. 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κε βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα 
κε ηε δίθαηε αμία. 
 
Σα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα κε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ην 2023. 
 

18 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 

 
  30 Ινπλίνπ 

2016 
€000 

31 Γεθεκβξίνπ 
2015 
€000 

    
Δκπνξηθνί πηζησηέο   21.906 22.181 
Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο (εκ.19 (γ))  2.709 3.060 
Άιινη πηζησηέο θαη νθεηιφκελα έμνδα  15.359 16.819 

  ________ ________ 

  39.974 42.060 

  ======== ======== 
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18       Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (ζπλέρεηα) 

Όια ηα πην πάλσ πνζά είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο. 
 

Ζ δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο είλαη 
πεξίπνπ ε ίδηα κε ηελ δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

19 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε 
 

Καηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο, ν θχξηνο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Cyprus 
Trading Corporation Plc („CTC‟), ε νπνία θαηέρεη ην 66,99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο.  Ζ 
εηαηξεία Debenhams Retail Plc θαηέρεη 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.  Ζ 
νηθνγέλεηα ηνπ θχξηνπ Νίθνπ Κ ηαθφια, Ηζφβηνπ Δπίηηκνπ Πξφεδξνπ, ειέγρεη έκκεζα, κέζσ 
ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ  CTC (κέζσ ηεο N. K. Shakolas (Holdings) Limited – 85,9%), ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. Καλέλα απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ ειέγρεη απφ κφλν 
ηνπ ηελ Δηαηξεία.  
 
Οη πην θάησ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο: 

 

(α) Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ 
   Έμη κήλεο  

πνπ έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ 

 2016 

Έμη κήλεο  
πνπ έιεμαλ  
30 Ηνπλίνπ 

 2015 
   €000 €000 
πγγεληθέο εηαηξείεο   Φύζε ζπλαιιαγήο   

  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 177 262 
  Υξεκαηνδνηηθή θαη ηφθνη 849 - 
  Γηθαηψκαηα ρξήζεο ρψξνπ 1 - 

  Άιιεο επαλαρξεψζεηο 51 2 

   _______ _______ 

   1.078 264 

   ======= ======= 

    
Έμη κήλεο  

πνπ έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ 

 2016 

 
Έμη κήλεο  

πνπ έιεμαλ  
30 Ηνπλίνπ 

 2015 
   €000 €000 
πλδεδεκέλεο εηαηξείεο   Φύζε ζπλαιιαγήο   

  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ - 3 
  Υξεκαηνδνηηθή θαη ηφθνη - 25 

  Άιιεο επαλαρξεψζεηο - 1 

   _______ _______ 

   - 29 

   ======= ======= 

   Έμη κήλεο  
πνπ έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ 
 2016 

Έμη κήλεο  
πνπ έιεμαλ  
30 Ηνπλίνπ 

 2015 
   €000 €000 
Μεηξηθή   Φύζε ζπλαιιαγήο   

  Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 1 12 
  Υξεκαηνδνηηθή θαη ηφθνη 119 257 

  Γηθαηψκαηα ρξήζεο ρψξνπ - 1 

  Άιιεο επαλαρξεψζεηο - 24 

   _______ _______ 

   120 294 

 

 

 

 

 

  ======= ======= 
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19 πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 

 

(β) Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηώλ 
   Έμη κήλεο  

πνπ έιεμαλ  
30 Ινπλίνπ  

2016 

Έμη κήλεο  
πνπ έιεμαλ  
30 Ηνπλίνπ  

2015 
   €000 €000 
πγγεληθέο εηαηξείεο   Φύζε ζπλαιιαγήο   

  Αγνξέο εκπνξεπκάησλ -
Debenhams Retail  4.378 3.954 

  Αγνξέο εκπνξεπκάησλ - 
Άιιεο εηαηξείεο 50 3 

  πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 120 120 
  Γηθαηψκαηα ρξήζεο αθηλήησλ 2.316 3.120 
  Άιιεο επαλαρξεψζεηο 433 700 
  Δλνίθηα 705 850 

   _______ _______ 

   8.003 8.747 

   ======= ======= 

 

   Έμη κήλεο  
πνπ έιεμαλ  

30 Ινπλίνπ  
2016 

Έμη κήλεο  
πνπ έιεμαλ  
30 Ηνπλίνπ  

2015 
   €000 €000 
Μεηξηθή   Φύζε ζπλαιιαγήο   

  Αγνξέο εκπνξεπκάησλ 2.271 2.695 
  πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο - 1 
  Δλνίθηα 32 - 
  Γηθαηψκαηα ρξήζεο ρψξνπ 1 - 
  Άιιεο επαλαρξεψζεηο 30 7 
   _______ _______ 

   2.334 2.703 

   ======= ======= 

(γ) Τπόινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πην πάλσ 

ζπλαιιαγέο 

  30 Ινπλίνπ 
2016 

31 Γεθεκβξίνπ 
2015 

  €000 €000 
 

   

Πνζά εηζπξαθηέα     

πγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 14)  1.407 526 

 ======== ======== 

 
  

Πνζά πιεξσηέα   

πγγεληθέο εηαηξείεο (εκ. 18) 2.709 3.060 

 ======== ======== 

Σα ππφινηπα ησλ ζπγγεληθψλ εηαηξεηψλ δε θέξνπλ ηφθν θαη είλαη απνπιεξσηέα ζε πξψηε 
δήηεζε.  
 

(δ) Γαλεηζκόο ζε ζπγγεληθά κέξε  
  30 Ινπλίνπ 

2016 
31 Γεθεκβξίνπ 

2015 
  €000 €000 

 
ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ/έηνπο  25.292 11.272 
Γάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ  183 23.722 
Γάλεηα πνπ απνπιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ - (10.373) 
Σφθνο πνπ ρξεψζεθε  337 671 
  ________ ________ 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ/έηνπο  25.812 25.292 

 ======== ======== 
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19  πλαιιαγέο κε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
(δ) Γαλεηζκόο ζε ζπγγεληθά κέξε (ζπλέρεηα) 
 
O δαλεηζκφο πνπ αλαιχεηαη πην πάλσ απνηειείηαη απφ δάλεηα πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ 
Ermes Department Stores Plc ζε ζπγγεληθέο εηαηξείεο. 
 
Ο δαλεηζκφο ζηε ζπγγεληθή εηαηξεία Woolworth (Cyprus) Properties Plc θαη ηελ κεηξηθή CTC 
θέξεη ηφθν 5,5% (2015: 5,5%). ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 έγηλε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 
ζπγγεληθψλ κεξψλ φηη δε ζα δεηεζεί απνπιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνχ γηα ηα επφκελα 
ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπκθσλίαο.  
 

Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα. 
 

20 Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

Γελ ππήξμαλ νπνηαδήπνηε γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ.  
 

21 Δπνρηθόηεηα 
 

Οη πσιήζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο κε απμεκέλε ζπλήζσο 
δήηεζε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο. 

 

22 πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ 
 
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. Ζ ζπκθσλία πξνλνεί φπσο νη δχν Δηαηξείεο ηδξχζνπλ 
λέα εηαηξεία ζηελ νπνία ζα κεηαθεξζνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, ην πξνζσπηθφ, ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν Δηαηξεηψλ. Ζ 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 Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Έρεη εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ ζηηο 24 Ηνπλίνπ 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. 
Με ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο αλακέλεηαη φηη ζε εηήζηα βάζε ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη απμεκέλνο θαηά πεξίπνπ €12εθ., ζα ππάξμεη ζεκαληηθή κείσζε 
εμφδσλ ιφγσ ζπλεξγηψλ θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε απνηέιεζκα βειηίσζε ζην EBITDA θαηά 
πεξίπνπ €1εθ.  


