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Προφίλ της εταιρείας

� Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebeκαι βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα

� “Jumbo” ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

∆ιαφήµιση 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 4.098

� 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. 30.000 ενεργοί κωδικοί µέση τιµή προϊόντος €

4,99 
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∆ίκτυο Καταστηµάτων
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∆ίκτυο Καταστηµάτων

� Hyper καταστήµατα µε χώρους Parking

Μέσος όρος επιφάνειας καταστηµάτων περίπου 8.800 m²,

� 67 καταστήµατα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία
25 στην Αττική
28 στην υπόλοιπη Ελλάδα
4 στην Κύπρο
8 στη Βουλγαρία
2 στη Ρουµανία

�Στόχος η διεύρυνση του δικτύου σε 64 καταστήµατα σε Ελλάδα και Κύπρο

� ∆ηµιουργία δικτύου 12-18 καταστηµάτων στην Ρουµανία

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

� 5 Κύριες Κατηγορίες
47% Παιχνίδια, Βρεφικά είδη και είδη βιβλιοχαρτοπωλείου και 53% εποχιακά, 
είδη σπιτιού και προϊόντα αυθόρµητης αγοράς

� 45/55 Επώνυµα / Ιδιωτικής Ετικέτας
� Πάνω από το 70% των εισαγωγών προέρχονται από την Ασία

Πωλήσεις ανά Κατηγορία 30/06/2014
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H Αγορά

� ∆ηµογραφικό: Ο ρυθµός γεννήσεων βαίνει µειούµενος τα τελευταία
χρόνια

� Σήµερα τα παιδιά από µικρή ηλικία έχουν πρόσβαση σε video και
computer gamesκαθώς και σε άλλα προϊόντα όπως τα κινητά
τηλέφωνα

� Έντονη Εποχικότητα: 28% Χριστούγεννα

10% Πάσχα
10% Έναρξη Σχολείων

� ∆ύσκολη η είσοδος ανταγωνιστή καθώς: 
Απαιτείται γνώση των αναγκών της αγοράς

Υποδοµές

Η ΑΓΟΡΑ

Jumbo; 40%

Όλες οι άλλες 
εταιρείες λιανικής; 

9%

Mom & pop 
shops; 28%

Super Markets & 
Hypermarkets; 

23%
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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

Αριθµός Καταστηµάτων  '09-'14
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Σηµαντικά Γεγονότα

� Κατά την οικονοµική χρήση 2013/2014 οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε EUR 541,85εκατ. 
αυξηµένα κατά 7,90% και τα κέρδη σε EUR 101,25 εκατ. αυξηµένα κατά 36,89%

� Ο Όµιλος πρόσθεσε 5 νέα καταστήµατα, 2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 2 στη Ρουµανία ενώ
προχώρησε και στην αγορά κτηριακού συγκροτήµατος αποθηκών και γραφείων στα Οινόφυτα
27.452 τ.µ. έναντι συνολικού τιµήµατος € 12 εκατοµµυρίων περίπου.

� Το µικτό περιθώριο κέρδους σηµείωσε µικρή βελτίωση και διαµορφώθηκε στο 53,12% . Η βελτίωση
αυτή οφείλεται εν µέρει στην ισχυροποίηση του Ευρώ καθώς και στην ανανέωση του
προϊόντολογικού µείγµατος.

� Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12.02.2014 ενέκρινε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και
διανοµής δωρεάν µετοχών 1 νέα για κάθε 22 παλιές. 

� Η διοίκηση της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την αποδοτικότητα του Οµίλου, τις
προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί
στις 17.10.2014 τη διανοµή µερίσµατος €0,18 ανά µετοχή (µικτό) για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο
του 2014. 

� Κατά το πρώτο δίµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης οι πωλήσεις σηµείωσαν αύξηση άνω του
10%.
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Στόχοι 2014/2015

Ελλάδα:  Λειτουργία ενός ακόµα καταστήµατος στην
Πελοπόννησο

Βουλγαρία: αύξηση του µεριδίου της στην τοπική αγορά
µέσω της διαφήµισης της επωνυµίας

Κύπρος:  Λειτουργία ενός ακόµα καταστήµατος εντός της
τρέχουσας χρήσης

Ρουµανία:  Λειτουργία τριών υπερ-καταστηµάτων

Για το 2014/2015 εκτιµάται
αύξηση πωλήσεων: 4%-6%, 
καθαρά κέρδη: € 90- € 95εκατοµµύρια

Capex: € 35-40million
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Πληροφορίες για την µετοχή

Μετοχολόγιο: 30/06/2014

∆ιοίκηση; 31%

Αλλοι; 5%
Έλληνες 

Θεσµικοί; 4%

Ξένοι Θεσµικοί; 
60%

Πορεία Μετοχής: Σεπτέµβριος 2014- σήµερα (σε €)
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Κωδικός για το  Reuters BABr.AT Υψηλό Έτους 14,40

Κωδικός Bloomberg BABY GA Χαµηλό Έτους 8,66
Κεφαλαιοποίηση  (€εκ) 1.394,6         Απόδοση από την αρχή  του -7,7%

Τιµή Μετοχής (26/9/2014) 10,25 Μέσος ηµερήσιος όγκος 339.663

Πληροφορίες για τη µετοχή
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Αποτελέσµατα 2013/2014

Jumbo (€ εκατ) Κατάσταση Αποτελεσµάτων
2013 2014

Κύκλος Εργασιών 502,2          1,60% 541,8          7,90%

Κόστος Πωληθέντων (239,4)         (254,0)         
Μικτό Κέρδος 262,8          -0,09% 287,8          9,53%
% Περιθώριο κέρδους 52,3% 53,1%

Άλλα έσοδα/  (έξοδα) εκµετάλλευσης (24,4)           (1,6)             
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (127,9)         -1,33% (139,7)         9,20%

EBITDA 110,5          -17,82% 146,5          32,62%
% Περιθώριο κέρδους 22,0% 27,0%

Αποσβέσεις (18,9)           (19,4)           
Λειτουργικά κέρδη 91,6            -21,72% 127,1          38,78%
% Περιθώριο κέρδους 18,2% 23,5%

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα 4,1              2,9              
Προ φόρων κέρδη 95,7            -19,89% 130,0          35,81%

Φόροι (21,7)           (28,7)           
Καθαρά Κέρδη 74,0            -23,99% 101,2          36,89%
% Περιθώριο κέρδους 14,7% 18,7%

Ισ ολογ ισ µός (€  εκ ατ )
201 3 20 14

Τα µεια κά  δια θέσ ιµ α 17 0,0 287, 6
Πελά τες  και  λο ιπέ ς α π αιτήσ εις 23 ,7 30,7

Α π οθέµ ατα 17 6,0 186, 2

Λ οιπές  απ αιτήσεις 20 ,4 25,8
Λ οιπά  κυκ λοφο ριακ ά  σ το ιχ εία  του  ενερ γητικ ού 6 ,4 5,5

Α ξιό γρ αφ α για  εµπ ο ρικο ύς σκο πο ύς 10 ,0 8,6

Β ρα χυπ ρό θεσµε ς δε σµευ µέν ες κα τα θέσεις 14 ,3 7,1
Ε νσώ µατ ες α κ ιν ητ οπ οιήσεις 43 0,9 445, 9

Ά λλ ες  µ ακρο π ρόθ εσµες  απα ιτήσεις 22 ,9 22,6

Ε π ενδύ σ εις  σε  α κ ίν ητ α 6 ,9 6,5

Χρ ηµ ατοοικ ονο µικά στοιχε ία  δια θέσ ιµ α  προ ς 
πώ λη ση

5 ,3 6,5

Μα κρο πρ όθεσµ ες  δεσµ ευµ ένες  τ ραπε ζ ικ ές 
καταθ έσεις

7 ,1 0,9

Σύν ολο  Ε νε ργ η τικού 89 4,0 1.0 33,9
Πρ οµ ηθευτ ές κα ι  λοιπ ές  υπ οχρ εώ σεις 52 ,4 52,2

Τρέ χο υσ ες  φορ ολογ ικ ές  υπ οχρ εώ σεις 21 ,7 38,6

Λ οιπές  β ρα χυπ ρό θεσµε ς υ πο χρεώ σεις  19 ,9 21,1

Μα κρο πρ όθεσµ ες  υπ οχρ εώσεις πλ η ρω τέες  
τη ν επό µενη  χρήση

14 8,0 1,4

Β ρα χυπ ρό θεσµε ς δα ν εια κ ές υ π οχρεώ σεις - 20,0

Μα κρο πρ όθεσµ ες  δα νεια κές  υπ οχρ εώ σεις 1 ,4 143, 7
Λ οιπές  µ ακ ρ οπ ρόθ εσµες  υποχρ εώ σεις 11 ,5 12,4

Σύνολο  Ι δίων  Κ εφα λαίω ν 63 9,1 744, 5

Σύν ολο  Ιδ ίων  Κεφαλα ίω ν  κ α ι υποχ ρεώ σ εω ν 89 4,0 1.0 33,9

Κ αθ αρ ές δ αν ειακ ές υπ οχρε ώσεις -20 ,7 -1 22, 5

Ταµειακ ές  Ροές  (€ε κ)

201 3 20 14

Τα µεια κές  Ρ οές 87 ,4 121, 4

∆ εσµευ µέν ες  καταθέ σ εις -21 ,4 13,3

Μετα βολ ές  στο  κ εφά λα ιο  κ ίν ησης -6 ,2 -12,6

Ταµειακ ές  Ροές  απ ό  λ ειτουργικ ές  δρασ τηρ ιό τη τε ς59 ,8 122, 1

Ε π ενδύ σ εις -43 ,8 -21,5

Ταµειακ ές  Ροές  µε τά   απ ό  λε ιτου ργικέ ς  κα ι  
επ ε νδυτ ικές  δραστηρ ιό τη τες 16 ,0 100, 7

Έ κδοση  κοινώ ν µετ οχώ ν 0 ,2 0,0

∆ άν εια -3 ,5 16,9

Μερ ίσµ α τα  π ληρω θέν τα  /Επ ιστρο φή  
κ εφα λαίου -27 ,3 0,0

Καθαρή  αύ ξηση  (µείω σ η ) στα  ταµεια κ ά  δ ιαθέσ ιµα-14 ,6 117, 6
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Επικοινωνία

Βακάκης Απόστολος (Πρόεδρος ∆.Σ.):+30 2104805200 

Καραµητσώλη Αµαλία (IRO): +30 2104805267

e-mail: metohon@jumbo.gr

Web Site: www.jumbo.gr

Ευχαριστούµε


