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Προφίλ της εταιρείας

Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα

“Jumbo” ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία   

Διαφήμιση 2% των πωλήσεων

Παρουσία σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία). Συμβάσεις franchise για 
καταστήματα Jumbo σε FYROM, Αλβανία και Κόσσοβο

Μέσος όρος εργαζομένων 4.569

Πλήρης μηχανογραφική οργάνωση και τυποποίηση της λειτουργίας των καταστημάτων 

Τους μεγαλύτερους στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους στα Βαλκάνια (περίπου 270.000τ.μ.), με 
αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων. Το δίκτυο των καταστημάτων και των 
αποθηκών είναι συνδεδεμένο On Line/ Real Time

Τεράστια ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές 40.000 κωδικοί μέση τιμή προϊόντος € 4,99 
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Δίκτυο Καταστημάτων

Hyper καταστήματα με χώρους Parking

Μέσος όρος  επιφάνειας καταστημάτων περίπου 9.000 m²,

72 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία 
24 στην Αττική
29 στην υπόλοιπη Ελλάδα
5 στην Κύπρο
8 στη Βουλγαρία
6 στη Ρουμανία

Η εταιρεία έχει το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα 

Συμβάσεις franchise για άνοιγμα καταστημάτων Jumbo: 2 στη FYROM και 2 στην Αλβανία και 
1 στο Κόσσοβο 
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Προϊόντα

5 Κύριες Κατηγορίες
45% Παιχνίδια, Βρεφικά είδη και είδη βιβλιοχαρτοπωλείου και 55% εποχιακά, 
είδη σπιτιού και προϊόντα αυθόρμητης αγοράς
45/55 Επώνυμα / Ιδιωτικής Ετικέτας 
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Πορεία Μεγεθών

*2013 δεν περιλαμβάνεται η ζημία EUR 23,58 εκατ. που αφορά την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων 
της θυγατρικής εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου
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Σημαντικά Γεγονότα

Κατά την οικονομική χρήση 2014/2015 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 582,55 εκατ. 
αυξημένα κατά 7,51% και τα κέρδη σε EUR 104,84 εκατ. αυξημένα κατά 3,54%

Ο Όμιλος πρόσθεσε 7 νέα καταστήματα, 2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 4 στη Ρουμανία ενώ 
τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Ασπρόπυργο.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 53,16% έναντι 53,12% της περσινής χρήσης. Το αποτέλεσμα 
αυτό οφείλεται εν μέρει στο προϊόντολογικό μείγμα καθώς και στην πτώση των ναύλων.

Τα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε 
επίπεδο Ομίλου,  ανήλθαν σε 159,26 εκατ. ευρώ από 146,52 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη 
χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση +8,7%.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12.12.2014 αποφάσισε τη διανομή έκτακτου μερίσματος €0,18 
ανά μετοχή (μικτό). 

Η διοίκηση λόγω των περιορισμών ροής κεφαλαίων στην Ελλάδα θα προτείνει στην Γενική 
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11.11.2015 τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση που 
έληξε στις 30.06.2015 
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Νέα Οικονομική Χρήση

Κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης 2015/2016 οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν  
κατά 4,88%

Η Jumbo αντιμετώπισε τις πρώτες επιπτώσεις από την επιβολή περιορισμού κεφαλαίων στην 
Ελλάδα καθώς: 

α) ο Όμιλος διέθετε επαρκή αποθέματα για την αδιάκοπτη τροφοδοσία των καταστημάτων του,
β) η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της ήταν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, χωρίς προβλήματα 
ρευστότητας και με τα ταμειακά διαθέσιμα να υπερβαίνουν τις δανειακές υποχρεώσεις, 
γ) ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα ωστόσο λόγω της εξωστρέφειας του το 27% των 
εσόδων του αφορά τη δραστηριότητά του σε άλλες χώρες. 

Ρουμανία: τον Οκτώβριο αναμένεται να λειτουργήσει το έβδομο υπέρ- κατάστημα στο Pitesti
(12.000τ.μ.). Σημειώνεται ότι η Ρουμανία είναι η χώρα στην οποία θα επικεντρωθεί το επενδυτικό 
πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια με στόχο το δίκτυο των καταστημάτων να ανέλθει σε 12-
16

Ελλάδα: αναδιάρθρωση δικτύου με την αντικατάσταση μικρών καταστημάτων πρώτης γενιάς με νέα 
υπέρ- καταστήματα σε περιοχές που ακόμα ο Όμιλος δεν έχει παρουσία. 

Στόχος για τις πωλήσεις του Ομίλου για την νέα οικονομική χρήσης είναι η αύξηση μεταξύ 0%-4%.
• Ελλάδα: -5% έως 0%
• Κύπρος: 5% έως 8%
• Βουλγαρία: 10% έως 12%
• Ρουμανία : διπλασιασμός
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Αποτελέσματα 2014/2015

Jumbo (€ εκατ) Κατάσταση Αποτελεσμάτων
2014 2015

Κύκλος Εργασιών 541,8         7,90% 582,5         7,51%
Κόστος Πωληθέντων (254,0)       (272,8)       
Μικτό Κέρδος 287,8         9,53% 309,7         7,61%
% Περιθώριο κέρδους 53,1% 53,2%
Άλλα έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης (1,6)           (2,4)           
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (139,7)       9,20% (148,1)       6,02%
EBITDA 146,5         32,62% 159,3         8,71%
% Περιθώριο κέρδους 27,0% 27,3%
Αποσβέσεις (19,4)         (21,2)         
Λειτουργικά κέρδη 127,1         38,78% 137,9         8,51%
% Περιθώριο κέρδους 23,5% 23,7%
Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 2,9             (1,0)           
Προ φόρων κέρδη 130,0         35,81% 137,0         5,36%
Φόροι (28,7)         (32,1)         
Καθαρά Κέρδη 101,2         36,89% 104,8         3,54%
% Περιθώριο κέρδους 18,7% 18,0%

Ισολογισμός (€ εκατ)
2014 2015

Ταμειακά διαθέσιμα 287,6 298,9
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 30,7 15,5
Αποθέματα 186,2 197,8
Λοιπές απαιτήσεις 25,8 33,3

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού 5,5 5,8

Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς 8,6 5,9
Βραχυπρόθεσμες δεσμευμένες καταθέσεις 7,1 0,0
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 445,9 497,9
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 22,6 17,8
Επενδύσεις σε ακίνητα 6,5 6,1

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 6,5 10,4

Μακροπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις 0,9 1,0

Σύνολο Ενεργητικού 1.033,9 1.090,3
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 52,2 51,4
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 38,6 40,0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21,1 29,2
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόμενη χρήση

1,4 0,0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20,0 2,9

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 143,7 143,9
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12,4 25,7
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 744,5 797,2
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.033,9 1.090,3
Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις -122,5 -152,1

Ταμειακές Ροές (€εκ)
2014 2015

Ταμειακές Ροές 121,4 120,7
Μεταβολές σε δεσμευμένες καταθέσεις 13,3 7,1
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης -12,6 1,1
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 122,1 128,9
Επενδύσεις -21,5 -53,2

Ταμειακές Ροές μετά  από λειτουργικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες 100,7 75,7
Έκδοση κοινών μετοχών 0,0 0,0
Δάνεια 16,9 -18,5

Μερίσματα πληρωθέντα /Επιστροφή κεφαλαίου 0,0 -45,8
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 117,6 11,4
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Ευχαριστούμε


