JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ Μ.Α.Ε 7650/06/Β/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000
Κύπρου 9 και Ύδρας , Μοσχάτο Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της JUMBO A.E.E. και του Ομίλου εταιρειών JUMBO. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Πρόεδρος – Απόστολος - Ευάγγελος Βακάκης
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
www.jumbo.gr
2. Αντιπρόεδρος – Ιωάννης Οικονόμου
3. Διευθύνουσα Σύμβουλος – Καλλιόπη Βερναδάκη
25/9/2015
4. Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος – Ευάγγελος Παπαευαγγέλου
Βασίλης Καζάς (Α.Μ ΣΟΕΛ 13281)
5. Μη Εκτελεστικό Μέλος – Παρασκευή Κάβουρα
Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ ΣΟΕΛ 12821)
6. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος – Γεώργιος Κατσαρός
Grant Thornton (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
7. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος – Νικόλαος Βελισσαρίου
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Αρμόδια Υπηρεσία :
Διεύθυνση Διαδικτύου :
Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων :
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +
(δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
1/7/20141/7/201330/6/2015
30/6/2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2015

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2014

497.881.150
6.118.721
29.089.329
197.792.010
15.546.511
343.899.537

289.382.423
6.118.721
194.577.299
172.697.801
41.746.395
208.957.588
913.480.227

294.326.688
6.501.891
153.181.896
166.012.254
35.576.952

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ/τικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

1.090.327.258

445.854.905
6.501.891
30.074.180
186.179.153
30.700.007
334.626.875
1.033.937.011

233.675.057
889.274.738

161.911.113
635.297.434
797.208.547
797.208.547
143.916.512

161.911.113
582.599.245
744.510.358
744.510.358
143.675.000

161.911.113
471.504.619
633.415.732
633.415.732
143.916.512

161.911.113
446.325.672
608.236.785
608.236.785
143.675.000

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές

25.720.528
2.877.527
120.604.144
293.118.711

12.432.815
20.039.718
113.279.120
289.426.653

12.724.426
2.669.667
120.753.890
280.064.495

12.385.655
20.039.718
104.937.580
281.037.953

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € )
0,7705
0,7443
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ/τικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
159.262.340
146.515.521
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

1.090.327.258

1.033.937.011

913.480.227

889.274.738

582.548.135
309.705.031

30/06/2015

30/06/2014

4.065
670
4.735

3.767
331
4.098

30/06/2015

30/06/2014

2.974
332
3.306

2.957
120
3.077

Όμιλος
Μόνιμο
Έκτακτο
Σύνολο
Εταιρεία
Μόνιμο
Έκτακτο
Σύνολο

5. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της
Εταιρείας.
6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, έχει ως εξής:
Περίπτωση (ποσά εκφρασμένα σε €)

Όμιλος

Εταιρεία

Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
Προβλέψεις για ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Λοιπές Προβλέψεις

70.229
164.202
23.702

70.229
146.708
-

Ποσά εκφρασμένα σε €
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη
και μέλη της διοίκησης

Όμιλος

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό
ποσό)
Λοιπες προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Διαφορές πραγματικού επιτοκίου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
Συναλλαγματικές διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου Kίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Αύξηση)/ μείωση βραχυπρόθεσμων δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων
(Αύξηση)/μείωση μη βραχυπρόθεσμων δεσμευμένων τραπεζικών
Αύξηση/( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Άλλα
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων
Αγορές επενδύσεων διακρατούμενων στη λήξη
Εισπράξεις από επενδύσεις διακρατούμενες στη λήξη
Τόκοι εισπραχθέντες

7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 5.34 των Οικονομικών Καταστάσεων.
8. Ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, στη λήξη της
κλειόμενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
418.829
2.204.632

Εταιρεία
82.184.057
2.457.003
26.234.485
20.708.461
1.638.655

-

-

-

-

Κατά την διάρκεια της χρήσης 01.07.014-30.06.2015 η JUMBO EC R SRL είχε έξοδα αγορών από την JUMBO EC.B LTD συνολικό ποσό € 445.899. Στις
30.06.2015 η JUMBO EC.R SRL είχε υποχρέωση στην JUMBO EC.B LTD ποσό € 20.456 και η JUMBO A.E.E προς την JUMBO EC.R SRL ποσό € 20.708.461.
Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλειφθεί από τις ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις.
9. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής και μέθοδο ενοποίησης που περιλαμβάνονται στις
Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.3 .
10. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων, για τη χρήση 01.07.2014-30.06.2015, του Ομίλου ανήλθαν σε € 75.897 χιλ. και της Εταιρείας σε €
12.510χιλ.
11. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις, για τη χρήση 01.07.2014-30.06.2015.
12. Στις 28 Αυγούστου 2014, επικυρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου από τους μετόχους της τράπεζας με τιμή ανά μετοχή στα €
0,24. H JUMBO TRADING LTD προχώρησε στην αγορά 26.117.453 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου συνολικής αξίας € 6.268.188. Η τιμή της μετοχής στο
κλείσιμο της 30.06.2015 ήταν € 0,195, από την αποτίμηση των μετοχών στις 30.06.2015 προέκυψε ζημιά ποσό € 2.394.774 η οποία απεικονίζεται στην
κατάσταση των Λοιπών Εσόδων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
13. Κατά τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο του 2014 και Ιούνιο του 2015 η θυγατρική JUMBO EC.R SRL προέβη σε τέσσερις αυξήσεις του Μετοχικού της
Κεφαλαίου συνολικού ύψους € 46 εκατ. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής μετά τις ανωτέρω αυξήσεις ανέρχεται την 30.06.2015 σε € 48,9 εκατ. Όλες οι
παραπάνω αυξήσεις καλύφθηκαν κατά 100% από την μητρική Εταιρεία. Το ποσό των 20,7εκατ. που αφορά την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Ιούνιο του
2015 καταβλήθηκε τον Ιούλιο του 2015.
14. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2014 ενέκρινε μεταξύ άλλων την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της
εταιρικής χρήσης 2013-2014 μικτού ποσού ευρώ 24.490.756,62, ήτοι ευρώ 0,18 (μικτό ποσό) ανά μετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 6 του ν.
4110/2013, εφόσον απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογούν στα μερίσματα φόρος, ποσοστό 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος
ανά μετοχή ανήλθε σε ευρώ 0,162 (καθαρό ποσό). Η πληρωμή του ανωτέρου μερίσματος ξεκίνησε στις 30.10.2014.
15. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 12.12.2014 ενέκρινε τη διανομή στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας έκτακτου
μερίσματος ίσου με ευρώ 0,18 ανά μετοχή (μικτό ποσό), από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα της χρήσης
που έκλεισε στις 30.06.2013. Η πληρωμή του ανωτέρου μερίσματος ξεκίνησε στις 05.01.2015.Η απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 11.11.2015.
16. Τα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών/ (ζημιών), μετά από φόρους, επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού
των μετοχών της μητρικής. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 33, ο υπολογισμός των κερδών/ (ζημιών) ανά μετοχή την συγκριτική περίοδο έγινε, λαμβάνοντας υπόψη και τις
δωρεάν μετοχές αναλογία μία (1) νέα προς είκοσι δύο (22) παλιές με βάση την απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις
12.2.2014. Η απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης επικυρώθηκε, όπως ορίζει ο νόμος, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2014.
17. Τα λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) του Ομίλου ποσού € (3.157.660) αναλύεται σε έξοδο € 257.247 από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
θυγατρικών εξωτερικού, έξοδο € 505.639 που αφορά επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού και σε έξοδο € 2.394.774 από αποτίμηση
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση. Αντίστοιχα τα λοιπά συνολικά έσοδα για την Εταιρεία ποσού € 502.942 αφορούν έξοδο από
επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού.
18. Η θυγατρική Jumbo Trading LTD στις 17.02.2015 απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας «Rimokin Properties Ltd». Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα
ανήλθε σε 9,69 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα αναφερόμαστε στην σημείωση 4.3 των οικονομικών καταστάσεων.
19. Στις 13.03.2015 η «Jumbo Trading LTD» απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Geocam Holding Limited» και της εταιρείας «Geoform
Limited» έναντι ποσού € 2.000 έκαστη. Αναλυτικότερα αναφερόμαστε στην σημείωση 4.3 των οικονομικών καταστάσεων.
20. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014-2015. H μη διανομή
μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση με την απαραίτητη απαρτία και πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
21. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Οικονομικής Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 13 των Οικονομικών Καταστάσεων.
22. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

491.555.418
234.091.050

137.936.653
136.950.418

127.122.817
129.978.935

105.049.293
101.717.465

100.271.224
99.640.788

(32.113.054)
104.837.364

(28.729.774)
101.249.161

(27.054.062)
74.663.403

(26.613.481)
73.027.307

104.837.364
(3.157.660)
101.679.704
101.679.704
-

101.249.161
3.423.746
104.672.906
104.672.906
-

74.663.403
(502.942)
74.160.461
74.160.461
-

73.027.307
340.638
73.367.945
73.367.945
-

0,5488

0,5368

120.018.853

114.657.359

1/7/201430/6/2015

1. Στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη χρήση 2013-2014 (01.07.201330.06.2014), με εξαίρεση τα νέα αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που αναφέρονται στη σημείωση 3.1 των Οικονομικών Καταστάσεων και
έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. Δεν υπάρχει αλλαγή στις 30.06.2015 στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2014.
2. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι
νεοαποκτηθείσες εταιρείες «Rimokin Properties Ltd», «Geocam Holdings Limited» και «Geoform Limited» από την θυγατρική «Jumbo Trading Ltd» για τις
οποίες αναφερόμαστε στη σημείωση 4.3 των Οικονομικών Καταστάσεων. Η ενσωμάτωση αυτή στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επιφέρει σημαντική μεταβολή
στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στις μη ελέγχουσες συμμετοχές και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής. Για τις
υπόλοιπες ενοποιούμενες εταιρείες δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους και δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες ή και κοινοπραξίες που δεν
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
3. Κατά την 30.06.2015 δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Για εξασφάλιση αλληλόχρεων τραπεζικών
λογαριασμών θυγατρικής του Ομίλου έχει παραχωρηθεί ως ενέχυρο με τη μορφή δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων ποσό € 952.903.
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:

518.969.929
242.010.038

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως
ενοποιούμενες θυγατρικές του.

541.847.153
287.809.705

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/20141/7/201330/6/2015
30/6/2014

ΟΜΙΛΟΣ
1/7/201330/6/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/20141/7/201330/6/2015
30/6/2014

136.950.418

129.978.935

101.717.465

99.640.788

21.248.872

19.375.889

14.902.182

14.368.977

238.007

180.346

233.640

175.020

38.559
2.731.855
(9.047.370)
7.378.565
(124.952)
159.413.954

(152.351)
(9.525.033)
6.236.038
(46.335)
(76.542)
145.970.947

50.179
2.722.418
(6.584.504)
7.261.292
(31.730)
120.270.942

(152.008)
(5.867.714)
6.093.829
(46.335)
(45.307)
114.167.250

(11.612.857)
12.188.831
(215.080)
7.138.988
731.540
(6.839)

(10.150.178)
(12.063.753)
682.392
7.138.988
6.205.684
9.028.769
(77.233)

(6.685.548)
(5.224.683)
(76.662)
(6.681.772)
(6.841)

(5.165.918)
(1.468.265)
698.536
6.783.333
(82.921)

(7.048.438)
(31.676.155)
128.913.944

(6.281.943)
(18.308.094)
122.145.579

(6.932.255)
(27.968.322)
66.694.859

(6.149.109)
(16.672.375)
92.110.531

(59.146.194)
2.867.696
-

(35.866.964)
568.286
(207.771.760)
209.881.000

(25.000.002)
(12.132.395)
2.867.696
-

(2.000.004)
20.000.000
(31.771.720)
566.647
(207.771.760)
209.881.000

9.313.485

7.623.121

6.617.982

4.231.057

Eπενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

(6.268.188)

2.287.175

-

2.287.175

-

1.811.314

-

1.811.314

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(53.233.201)

(21.467.828)

(27.646.719)

(2.766.291)

2.877.527
-

(101.668)
175.000.000
(1.345.000)

2.669.667
-

(101.668)
175.000.000
(1.345.000)

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματιδοτικές μισθώσεις
Mερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(20.039.718)
(1.373.561)
(45.785.283)

(156.324.054)
(344.624)
-

(20.039.718)
(1.373.561)
(45.785.283)

(155.544.549)
(344.624)
-

(64.321.035)

16.884.654

(64.528.895)

17.664.159

11.359.708
287.567.276
(8.576)

117.562.405
170.014.243
(9.372)

(25.480.755)
195.373.828
-

107.008.399
88.365.429
-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

298.918.408

287.567.276

169.893.073

195.373.828

4.031.446
-

2.780.725
2.780.663

3.582.257
-

2.407.000
-

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
294.886.962
282.005.888
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
298.918.408
287.567.276
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

166.310.816
169.893.073

192.966.828
195.373.828

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Αναληφθέντα δάνεια
Έξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου

Διαθέσιμα στο ταμείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2014 και 01.07.2013
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου από μετατροπή ομολογιακού
δανείου
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση έκτακτων
αποθεματικών
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αύξηση αποθεματικών από μετατροπή ομολογιακού δανείου
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2015 και 30.06.2014
αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2014

744.510.358

639.068.192

608.236.785

534.099.581

101.679.704

104.672.906

74.160.461

73.367.945

-

177.835

-

177.835

-

(17.870)

-

(17.870)

(48.981.514)
-

698.698

(48.981.514)
-

698.698
(89.404)

-

(89.404)

-

797.208.547

744.510.358

633.415.732

Μοσχάτο , 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Α.Δ.Τ ΑΜ 052833/2014

Α.Δ.Τ Φ 099860/2001

Α.Δ.Τ Χ 156531/2002

Α.Δ.Τ Λ 370348/1977-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0018111 Ά ΤΑΞΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

608.236.785

