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I. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2
του Ν. 3556/2007)

Εµείς, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «JUMBO A.Ε.E.»:
1.
2.
3.

Α̟όστολος - Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ιωάννης Οικονόµου, Αντι̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κωνσταντίνα Ντεµίρη, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

υ̟ό την ως άνω ιδιότητάς µας, ειδικώς ̟ρος τούτο ορισθέντες α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «JUMBO
A.Ε.E.» (εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την
̟αρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:
α. Οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «JUMBO A.Ε.E.» για την
̟ερίοδο 1η Ιουλίου 2016 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016, οι ο̟οίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, α̟εικονίζουν κατά τρό̟ο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του ̟αθητικού, την καθαρή θέση και τα α̟οτελέσµατα χρήσεως του
Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ενο̟οίηση
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5
του ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση α̟οφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς.
β. Η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου α̟εικονίζει κατά τρό̟ο αληθή τις ̟ληροφορίες
̟ου α̟αιτούνται βάσει της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’
εξουσιοδότηση α̟οφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς.

Μοσχάτο, 24 Φεβρουαρίου 2017
Οι δηλούντες- βεβαιούντες

Α̟όστολος – Ευάγγελος Βακάκης

Ιωάννης Οικονόµου

Κωνσταντίνα Ντεµίρη

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αντι̟ρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
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II. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Προς τους µετόχους της Εταιρείας JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισαγωγή
Ε̟ισκο̟ήσαµε τη συνηµµένη συνο̟τική εταιρική και ενο̟οιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής
θέσης της Εταιρείας JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 και τις
σχετικές συνο̟τικές εταιρικές και ενο̟οιηµένες καταστάσεις α̟οτελεσµάτων και συνολικών εσόδων,
µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης ̟εριόδου ̟ου έληξε αυτή την ηµεροµηνία,
καθώς και τις ε̟ιλεγµένες ε̟εξηγηµατικές σηµειώσεις, ̟ου συνθέτουν την ενδιάµεση συνο̟τική
χρηµατοοικονοµική ̟ληροφόρηση, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής
έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και ̟αρουσίαση αυτής της
ενδιάµεσης συνο̟τικής χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση και
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυ̟ο «∆ΛΠ» 34).
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµ̟εράσµατος ε̟ί αυτής της ενδιάµεσης συνο̟τικής
χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης µε βάση την ε̟ισκό̟ησή µας.
Εύρος Ε̟ισκό̟ησης
∆ιενεργήσαµε την ε̟ισκό̟ησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Ε̟ισκό̟ησης 2410 «Ε̟ισκό̟ηση
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ̟ου διενεργείται α̟ό τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η ε̟ισκό̟ηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης συνίσταται στη
διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως ̟ρος ̟ρόσω̟α ̟ου είναι υ̟εύθυνα για
χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
ε̟ισκό̟ησης. Το εύρος της ε̟ισκό̟ησης είναι ουσιωδώς µικρότερο α̟ό αυτό του ελέγχου ̟ου
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Ελέγχου και συνε̟ώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να
α̟οκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν ̟εριέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα ο̟οία
θα µ̟ορούσαν να εντο̟ιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέ̟εια, µε την ̟αρούσα δεν διατυ̟ώνουµε γνώµη
ελέγχου.
Συµ̟έρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα ε̟ισκό̟ηση, δεν έχει ̟εριέλθει στην αντίληψή µας οτιδή̟οτε θα µας οδηγούσε
στο συµ̟έρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνο̟τική χρηµατοοικονοµική ̟ληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, α̟ό κάθε ουσιώδη ά̟οψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αναφορά ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Η ε̟ισκό̟ησή µας δεν εντό̟ισε ο̟οιαδή̟οτε ασυνέ̟εια ή αναντιστοιχία των λοι̟ών στοιχείων της
̟ροβλε̟όµενης α̟ό το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη
ενδιάµεση συνο̟τική χρηµατοοικονοµική ̟ληροφόρηση.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Μάριος Λασανιάνος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101
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III. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΤΗΣ
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 01.07.2016 ΕΩΣ 31.12.2016

Κύριοι Μέτοχοι,
Η ̟αρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική ̟ερίοδο του
Α΄ Εξαµήνου (01.07.2016- 31.12.2016) της τρέχουσας χρήσεως 2016/2017. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι
εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.04.2007) και τις ε̟’ αυτού
εκδοθείσες εκτελεστικές α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Α̟όφαση µε αριθµό
7/448/11.10.2007, την Α̟όφαση 1/434/03.07.2007 και την Α̟όφαση 8/754/14.04.2016 του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς.
Στην ̟αρούσα έκθεση ̟εριγράφονται συνο̟τικά, χρηµατοοικονοµικές ̟ληροφορίες της
JUMBO A.E.E. και του Οµίλου εταιρειών JUMBO για το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης,
σηµαντικά γεγονότα ̟ου διαδραµατίσθηκαν στην ̟ερίοδο αυτή και την ε̟ίδραση αυτών στις
οικονοµικές καταστάσεις της ιδίας ̟εριόδου. Ε̟ίσης, ̟εριγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες ̟ου η Εταιρεία και ο Όµιλος εταιρειών ενδέχεται να αντιµετω̟ίσουν κατά το δεύτερο
εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης και τέλος ̟αρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές ̟ου καταρτίσθηκαν
µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν ̟ροσώ̟ων.

Α΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΑΠΟ 01.07.2016 ΕΩΣ 31.12.2016
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου έφθασε τα 401,90 εκατ. ευρώ, εµφανίζοντας
αύξηση της τάξης του 8,11% σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ̟ου ήταν 371,75 εκατ. ευρώ. Ο
κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 341,98 εκατ. ευρώ, εµφανίζοντας αύξηση της τάξης του 7,87% σε
σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ̟ου ήταν 317,05 εκατ. ευρώ.
Κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης, ο Όµιλος Jumbo λειτούργησε το
νέο ενοικιαζόµενο υ̟ερ- κατάστηµα του Οµίλου στη Stara-Zagora της Βουλγαρίας (̟ερί̟ου 11.000 τ.µ.).
Ο Όµιλος µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 2016 διέθετε ένα δίκτυο 72 καταστηµάτων σε τέσσερις
χώρες. Αναλυτικά διέθετε 51 καταστήµατα στην Ελλάδα, 5 στην Κύ̟ρο, 9 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουµανία
καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστηµα www.e-jumbo.gr. Ε̟ίσης η εταιρεία µέσω συνεργασιών, έχει
̟αρουσία µε καταστήµατα ̟ου φέρουν το σήµα της Jumbo, στην ΠΓ∆Μ (FYROM) µε 2 καταστήµατα, την
Αλβανία µε 2 καταστήµατα, στο Κόσσοβο µε 3 καταστήµατα και στη Σερβία µε 2 καταστήµατα.
Μικτά κέρδη εκµετάλλευσης : Το ̟εριθώριο των µικτών κερδών του Οµίλου την τρέχουσα
̟ερίοδο 01.07.2016 -31.12.2016 διαµορφώθηκε σε 51,19% έναντι 51,54% την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο.
Η διατήρηση του µεταφορικού κόστους σε χαµηλά ε̟ί̟εδα συνέβαλλε στην µερική αντιστάθµιση της
̟ίεσης στο µικτό ̟εριθώριο α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς και α̟ό την αύξηση
του ΦΠΑ στην Ελλάδα.
Αντίστοιχα για την Εταιρεία το ̟εριθώριο µικτών κερδών διαµορφώθηκε κατά την ̟ερίοδο
01.07.2016 -31.12.2016 σε 42,53% σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ̟ου ήταν 44,21%.
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Α̟οτελέσµατα ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων: Tα
α̟οτελέσµατα ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων σε ε̟ί̟εδο Οµίλου
ανήλθαν σε 117,26 εκατ. ευρώ α̟ό 105,48 εκατ. ευρώ ̟ου ήταν την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο και το
̟εριθώριο των α̟οτελεσµάτων ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων
διαµορφώθηκε σε 29,18% α̟ό 28,37%. Σε ε̟ί̟εδο Εταιρείας τα α̟οτελέσµατα ̟ρο τόκων, φόρων,
ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων ανήλθαν σε 76,87 εκατ. ευρώ α̟ό 72,02 εκατ. ευρώ ̟ου ήταν
την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο και το ̟εριθώριο των α̟οτελεσµάτων ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών
α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων διαµορφώθηκε σε 22,48% α̟ό 22,72%.
Κέρδη µετά α̟ό φόρο εισοδήµατος: Τα Καθαρά Ενο̟οιηµένα Κέρδη µετά α̟ό φόρους ανήλθαν
σε 81,41 εκατ. ευρώ έναντι αυτών της αντίστοιχης ̟ερσινής ̟εριόδου ̟ου ήταν 72,52 εκατ. ευρώ, δηλαδή
αυξηµένα κατά 12,27%.
Τα Καθαρά κέρδη µετά α̟ό φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε 48,84 εκατ. ευρώ έναντι αυτών
της αντίστοιχης ̟ερσινής ̟εριόδου ̟ου ήταν 46,09 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξηµένα κατά 5,98%.
Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες: Οι καθαρές ταµειακές ροές α̟ό
λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου ανήλθαν σε 114,81 εκατ. ευρώ α̟ό 145,94 εκατ ευρώ. Με
ε̟ενδύσεις ̟αγίων και άλλες ε̟ενδυτικές δραστηριότητες 14,12 εκατ. ευρώ κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της
τρέχουσας οικονοµικής χρήσης, οι καθαρές ταµειακές ροές µετά α̟ό ε̟ενδυτικές και λειτουργικές
δραστηριότητες σε ε̟ί̟εδο Οµίλου ανήλθαν σε 100,68 εκατ. ευρώ κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας
οικονοµικής χρήσης α̟ό 129,71 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο. Τα ταµειακά διαθέσιµα µετά
και α̟ό τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 395,01 εκατ. ευρώ κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της
τρέχουσας οικονοµικής χρήσης α̟ό 426,40 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο.
Οι καθαρές ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας ανήλθαν σε 72,70
εκατ. ευρώ α̟ό 118,47 εκ. ευρώ. Με ε̟ενδύσεις ̟αγίων και άλλες ε̟ενδυτικές δραστηριότητες 7,17 εκατ.
ευρώ κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης οι καθαρές ταµειακές ροές µετά α̟ό
ε̟ενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 65,54 εκατ. ευρώ κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της
τρέχουσας οικονοµικής χρήσης α̟ό 91,42 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο. Τα ταµειακά
διαθέσιµα µετά και α̟ό τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 178,96 εκατ. ευρώ το ̟ρώτο
εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης α̟ό 258,65 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο.
Κέρδη ανά µετοχή: Τα Βασικά Κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο
διαµορφώθηκαν σε 0,5984 ευρώ έναντι 0,5330 ευρώ της αντίστοιχης ̟ερσινής ̟εριόδου, αυξηµένα κατά
12,27% και τα Βασικά Κέρδη ανά µετοχή της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 0,3590 ευρώ αυξηµένα κατά
5,98% σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ̟ου ήταν 0,3387 ευρώ.
Τα κέρδη ανά µετοχή υ̟ολογίστηκαν µε βάση τον ε̟ιµερισµό των κερδών, µετά α̟ό φόρους, ε̟ί του
συνολικού σταθµισµένου αριθµού των µετοχών της µητρικής.
Ανα̟όσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού: Κατά την 31.12.2016, τα Ανα̟όσβεστα Πάγια
Στοιχεία του Οµίλου ανέρχονταν σε 508,73 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 41,15% του Συνολικού
Ενεργητικού, έναντι αυτών της 30.06.2016 ̟ου ήταν 504,50 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 41,71%
του Συνολικού Ενεργητικού.
Κατά την 31.12.2016, τα Ανα̟όσβεστα Πάγια Στοιχεία της Εταιρείας ανέρχονταν σε 299,62
εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 30,75% του Συνολικού Ενεργητικού, έναντι αυτών της 30.06.2016 ̟ου
ήταν 297,24 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 30,24% του Συνολικού Ενεργητικού.
Οι καθαρές ε̟ενδύσεις για αγορά ̟αγίων στοιχείων της Εταιρείας για την κλειόµενη
̟ερίοδο ανήλθαν σε € 10.505 χιλ. και του Οµίλου σε € 16.472 χιλ.
Κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης η Jumbo ̟ροχώρησε σε αγορά νέου κτιρίου στην
̟εριοχή της Θήβας 60χιλ τ.µ. ̟ερί̟ου ε̟ί αγροτεµαχίων 71χιλ τ.µ. ̟ερί̟ου. Η ε̟ένδυση της Εταιρίας για
την αγορά καθώς και την διαµόρφωση των εγκαταστάσεων στη Θήβα έφτασε κατά το ̟ρώτο εξάµηνο τα
€ 5,0 εκατ.
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Α̟οθέµατα: Τα Α̟οθέµατα του Οµίλου κατά την 31.12.2016 ανήλθαν σε 207,84 εκατ. ευρώ
έναντι 196,78 εκατ. ευρώ την 30.06.2016 και αντι̟ροσω̟εύουν το 16,81% του Συνολικού Ενο̟οιηµένου
Ενεργητικού έναντι 16,27% την 30.06.2016. Τα Α̟οθέµατα της Εταιρείας κατά την 31.12.2016 ανήλθαν σε
180,67 εκατ. ευρώ έναντι 172,02 εκατ. ευρώ την 30.06.2016 και αντι̟ροσω̟εύουν ̟οσοστό του Συνολικού
Ενεργητικού της Εταιρείας το ο̟οίο ανέρχεται σε 18,54% έναντι 17,50% την 30.06.2016.
Μακρο̟ρόθεσµες τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις: Κατά την ίδια ηµεροµηνία, οι µακρο̟ρόθεσµες
τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε 144,23 εκατ. ευρώ, ήτοι 11,67% του
Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων και Υ̟οχρεώσεων του Οµίλου (Εταιρείας 14,80%) έναντι 144,19 εκατ. ευρώ σε
ε̟ί̟εδο Οµίλου και Εταιρείας ̟ου ήταν την 30.06.2016.
Ίδια Κεφάλαια: Τα Ενο̟οιηµένα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2016 ανήλθαν σε 910,42 εκατ. ευρώ
έναντι 915,59 εκατ. ευρώ την 30.06.2016 και αντι̟ροσω̟εύουν ̟οσοστό 73,64% του Συνόλου Ιδίων
Κεφαλαίων και Υ̟οχρεώσεων του Οµίλου. Τα Ίδια Κεφάλαια της Μητρικής την 31.12.2016 ανήλθαν σε
679,56 εκατ. ευρώ έναντι 716,43 εκατ. ευρώ την 30.06.2016 και αντι̟ροσω̟εύουν το 69,74% του Συνόλου
Ιδίων Κεφαλαίων και Υ̟οχρεώσεων της Εταιρείας. Η µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου οφείλεται
κατά κύριο λόγο σε διανοµή έκτακτου και τακτικού µερίσµατος α̟ό την Εταιρεία.
∆είκτες Καθαρού δανεισµού: Κατά την κλειόµενη ̟ερίοδο τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου
ήταν υψηλότερα του συνολικού ̟οσού των δανειακών υ̟οχρεώσεων του, κατά το ̟οσό των 250,70 εκατ.
ευρώ µε συνέ̟εια ο καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός. Την 30.06.2016 τα ταµειακά διαθέσιµα του
Οµίλου ήταν υψηλότερα του συνολικού ̟οσού των δανειακών υ̟οχρεώσεων του, κατά το ̟οσό των
250,36 εκατ. ευρώ µε συνέ̟εια ο καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός.
Κατά την κλειόµενη ̟ερίοδο τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας ήταν υψηλότερα του
συνολικού ̟οσού των δανειακών υ̟οχρεώσεων του, κατά το ̟οσό των 34,73 εκατ. ευρώ µε συνέ̟εια ο
καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός. Την 30.06.2016 τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας ήταν
υψηλότερα του συνολικού ̟οσού των δανειακών υ̟οχρεώσεων του, κατά το ̟οσό των 69,24 εκατ. ευρώ µε
συνέ̟εια ο καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός.

Παράγοντες δηµιουργίας αξίας και µέτρησης ε̟ιδόσεων
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς Ελλάδα, Κύ̟ρο, Βουλγαρία και Ρουµανία
ως τοµείς ̟ληροφόρησης. Οι στρατηγικές α̟οφάσεις της διοίκησης λαµβάνονται µε βάση τα λειτουργικά
α̟οτελέσµατα του κάθε ̟αρουσιαζόµενου τοµέα, τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται για την µέτρηση της
α̟οδοτικότητάς τους.
Την 31.12.2016 το συνολικό ̟οσό των κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών
α̟οτελεσµάτων ̟ου κατανεµήθηκε µεταξύ των τεσσάρων τοµέων ανερχόταν σε ̟οσό 123,86 εκατ ευρώ
ενώ το ̟οσό το ο̟οίο δεν είχε κατανεµηθεί ανερχόταν σε ζηµία ύψους 17,91 εκατ. ευρώ. Στο τελευταίο
αυτό ̟οσό ̟εριλαµβάνονται διάφορα έξοδα ̟ου δεν κατανεµήθηκαν (το σύνολο των κατανεµηµένων και
µη κατανεµηµένων α̟οτελεσµάτων, ̟οσό 105,95 εκατ. ευρώ α̟οτελεί το κέρδος ̟ρο φόρων,
χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων).
Αντίστοιχα την 31.12.2015 το συνολικό ̟οσό των κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και
ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων ̟ου κατανεµήθηκε µεταξύ των τεσσάρων τοµέων ανερχόταν σε ̟οσό 109,47
εκατ ευρώ ενώ το ̟οσό το ο̟οίο δεν είχε κατανεµηθεί ανερχόταν σε ζηµία ύψους 15,21 εκατ. ευρώ. Στο
τελευταίο αυτό ̟οσό ̟εριλαµβάνονται διάφορα έξοδα ̟ου δεν κατανεµήθηκαν (το σύνολο των
κατανεµηµένων και µη κατανεµηµένων α̟οτελεσµάτων, ̟οσό 94,26 εκατ. ευρώ α̟οτελεί το κέρδος ̟ρο
φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων).
Ο τοµέας της Ελλάδας α̟οτέλεσε για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016-31.12.2016 το 68,43%
του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 63,77% των κατανεµηµένων κερδών ̟ρο
φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ο τοµέας
αυτός α̟οτελούσε το 71,34% του κύκλου εργασιών ενώ είχε συνεισφέρει και το 66,15% των
κατανεµηµένων κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων.
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Ο τοµέας της Κύ̟ρου α̟οτέλεσε για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016-31.12.2016 το 11,71%
του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 14,61% των κατανεµηµένων κερδών ̟ρο
φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ο τοµέας
αυτός α̟οτελούσε το 12,32% του κύκλου εργασιών ενώ είχε συνεισφέρει και το 16,12% των
κατανεµηµένων κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων.
Ο τοµέας της Βουλγαρίας α̟οτέλεσε για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016 το
9,99% του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 10,25% των κατανεµηµένων κερδών ̟ρο
φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ο τοµέας
αυτός α̟οτελούσε το 8,69% του κύκλου εργασιών ενώ είχε συνεισφέρει και το 9,23% των κατανεµηµένων
κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων.
Ο τοµέας της Ρουµανίας α̟οτέλεσε για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016 το 9,87%
του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 11,38% των κατανεµηµένων κερδών ̟ρο
φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο ο τοµέας
αυτός α̟οτελούσε το 7,65% του κύκλου εργασιών ενώ είχε συνεισφέρει και το 8,51% των κατανεµηµένων
κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων.
Ο Όµιλος αξιολογεί τα α̟οτελέσµατα και την α̟όδοσή του σε µηνιαία βάση εντο̟ίζοντας
έγκαιρα και α̟οτελεσµατικά α̟οκλίσεις α̟ό τους στόχους και λαµβάνει διορθωτικά µέτρα. Η
α̟οδοτικότητα του Οµίλου µετράται κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών α̟όδοσης ̟ου
χρησιµο̟οιούνται διεθνώς:
ROCE (Return on Capital Employed)- «Α̟οδοτικότητα συνολικών α̟ασχολούµενων
κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά φόρων µε τα συνολικά α̟ασχολούµενα κεφάλαια τα ο̟οία
είναι το άθροισµα του Μ.Ο της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών και του Μ.Ο. του συνόλου των
δανειακών υ̟οχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών. Ο δείκτης ανήλθε:
για τον Όµιλο: για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016 7,70%, αντίστοιχη
̟ερσινή ̟ερίοδο 7,42%
για την Εταιρεία: για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016 5,80%, αντίστοιχη
̟ερσινή ̟ερίοδο 5,75%
ROE (Return on Equity) – «Α̟οδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά
φόρων µε το µέσο όρο της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών και ανήλθε:
για τον Όµιλο: για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016 8,92%, αντίστοιχη
̟ερσινή ̟ερίοδο 8,72%
για την Εταιρεία: για την εξεταζόµενη ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016 7,00%, αντίστοιχη
̟ερσινή ̟ερίοδο 7,02%
Εναλλακτικοί Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Μέτρησης Α̟όδοσης
Ο Όµιλος χρησιµο̟οιεί ως εναλλακτικούς δείκτες ε̟ιµέτρησης της α̟όδοσης τα Κέρδη ̟ρο Φόρων Τόκων
και Α̟οσβέσεων (EBITDA), το ̟εριθώριο α̟οτελεσµάτων ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών
α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων και τον Καθαρό ∆ανεισµό. Οι ανωτέρω δείκτες λαµβάνονται υ̟όψη
α̟ό την ∆ιοίκηση του Οµίλου για την λήψη στρατηγικών α̟οφάσεων.
Ποσά σε εκατ. €
Κέρδη µετά Φόρων
Φόροι
Τόκοι
Αποσβέσεις
Κέρδη προ Φόρων Τόκων και
Αποσβέσεων (EBITDA)
Επενδυτικά αποτελέσµατα
Αποτελέσµατα προ τόκων,
φόρων, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2016
81,41
72,52
48,84
25,59
24,30
20,43
(1,05)
(2,56)
0,16
11,40
11,30
7,54

31/12/2015
46,09
20,21
(1,71)
7,50

117,35
(0,09)

105,55
(0,07)

76,97
(0,09)

72,09
(0,07)

117,26

105,48

76,87

72,02
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Κύκλος εργασιών
Περιθώριο αποτελεσµάτων προ
τόκων, φόρων, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

401,90

371,75

341,98

317,05

29,18%

28,38%

22,48%

22,72%

Σηµειώσεις
1. Ο όρος EBITDA αναφέρεται στα Κέρδη ̟ρο φόρων, τόκων και α̟οσβέσεων µαζί µε το Περιθώριο
α̟οτελεσµάτων ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων α̟οτελούν δείκτες
µέτρησης της λειτουργικής α̟όδοσης της Εταιρείας και του Οµίλου.
Καθαρός ∆ανεισµός
Ο Όµιλος
31/12/2016
30/6/2016

Ποσά σε εκατ. €
Μακροπρόθεσµες
δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες
∆ανειακές Υποχρεώσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και
Ισοδύναµα
Καθαρός ∆ανεισµός

Η Εταιρεία
31/12/2016

30/6/2016

144,23

144,19

144,23

144,19

0,08

0,18

-

-

(395,01)
(250,70)

(394,73)
(250,36)

(178,96)
(34,73)

(213,43)
(69,24)

1. Ο καθαρός δανεισµός της Εταιρείας και του Οµίλου, ήτοι το σύνολο των δανειακών υ̟οχρεώσεων µειωµένες
κατά το ̟οσό των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων χρησιµο̟οιείται α̟ό την ∆ιοίκηση της Εταιρείας
και του Οµίλου ως δείκτης µέτρησης της ρευστότητάς τους.

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
Σηµαντικά γεγονότα τα ο̟οία έλαβαν χώρα την ̟ερίοδο του ̟ρώτου εξαµήνου (Ιούλιος 2016 –
∆εκέµβριος 2016) της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης 2016/2017 και είχαν θετική ή αρνητική ε̟ίδραση
στις ενδιάµεσες συνο̟τικές οικονοµικές καταστάσεις είναι τα κατωτέρω αναφερόµενα.
Στις 04.07.2016 ξεκίνησε η δια̟ραγµάτευση των 36.354.088 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου
µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας EUR 0,88 σύµφωνα µε την υ̟ʼ αριθµ. ̟ρωτ. 58238/02.06.2016
α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας Ανά̟τυξης και Τουρισµού η ο̟οία καταχωρήθηκε στο Γενικό
Εµ̟ορικό Μητρώο την ίδια ηµέρα µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 640856, ό̟ου ενέκρινε τη
συγχώνευση µε α̟ορρόφηση της εταιρείας ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ̟αράλληλη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας α̟ό EUR 1,19 σε
EUR 0,88.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27.07.2016 α̟οφασίστηκε η
διανοµή έκτακτου µερίσµατος 0,27 (µικτό) ευρώ ανά µετοχή ̟ρο ̟αρακράτησης φόρου το ο̟οίο
α̟οτελούσε µέρος των εκτάκτων α̟οθεµατικών α̟ό φορολογηθέντα και µη διανεµηθέντα κέρδη της
διαχειριστικής χρήσης α̟ό 1.7.2011 έως 30.6.2012. Το έκτακτο αυτό µέρισµα, µετά την ̟αρακράτηση
φόρου, εφόσον α̟αιτείται, ανέρχεται σε 0,2430 ευρώ ανά µετοχή και η ̟ληρωµή στους δικαιούχους
ξεκίνησε στις 04.08.2016.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 02.11.2016
α̟οφάσισε τη διανοµή µερίσµατος 0,36 ευρώ ανά µετοχή ̟ρο ̟αρακράτησης φόρου α̟ό τα κέρδη της
κλειόµενης χρήσης 2015/2016. Το µέρισµα αυτό, µετά την ̟αρακράτηση φόρου, εφόσον α̟αιτείται,
ανέρχεται σε 0,3240 ευρώ ανά µετοχή και η ̟ληρωµή στους δικαιούχους ξεκίνησε στις 10.11.2016.

Γ΄ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε ̟ολλα̟λούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό̟ως ο κίνδυνος
της αγοράς (διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα ε̟ιτόκια, οι τιµές των ̟ροµηθευτών κτλ.),
̟ιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το ̟ρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του οµίλου
στοχεύει στον ̟εριορισµό της αρνητικής ε̟ίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα του οµίλου
̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την αδυναµία ̟ρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις
µεταβλητές του κόστους και των ̟ωλήσεων.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Η ̟ολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται α̟ό την ∆ιοίκηση του Οµίλου η ο̟οία αξιολογεί
τους κινδύνους ̟ου σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του οµίλου, ̟ροβαίνει σε
σχεδιασµό της µεθοδολογίας και ε̟ιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών ̟ροϊόντων για την
µείωση των κινδύνων.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου α̟οτελούνται κυρίως α̟ό καταθέσεις σε τρά̟εζες,
εµ̟ορικούς χρεώστες και ̟ιστωτές, µερίσµατα ̟ληρωτέα και υ̟οχρεώσεις α̟ό δάνεια.
Τρέχουσες Συνθήκες Ελληνικής Οικονοµίας
Η ̟αρατεταµένη οικονοµική ύφεση σε συνδυασµό µε την ε̟ιβολή ̟εριοριστικών µέτρων στην κίνηση
των κεφαλαίων ̟ου ε̟ιβλήθηκαν στις 29.6.2015 στην ελληνική οικονοµία ε̟ηρεάζει ουσιωδώς δυσµενώς
το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα.
Η Ελλάδα έχει αντιµετω̟ίσει και συνεχίζει να αντιµετω̟ίζει σηµαντικές δηµοσιονοµικές ̟ροκλήσεις και
διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας της, οι ο̟οίες δηµιούργησαν ανησυχία για ̟ιθανή έξοδο της
χώρας α̟ό την Ευρωζώνη. Η ̟ιθανή έκταση και το εύρος των συνε̟ειών α̟ό τυχόν έξοδο της Ελλάδας
α̟ό την Ευρωζώνη είναι αβέβαιη/ο, αλλά µια τέτοια έξοδος ή η α̟ειλή εξόδου θα µ̟ορούσε να έχει
ουσιώδη αρνητικό αντίκτυ̟ο στις δραστηριότητες και στη ρευστότητα της Εταιρείας.
Τυχόν αδυναµία υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος οικονοµικής ̟ροσαρµογής και /ή εν γένει αδυναµία
του ̟ρογράµµατος αυτού να ̟ετύχει αξιοσηµείωτη βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας, ή εάν ε̟έλθει και
άλλο ̟ιστωτικό γεγονός σχετικό µε το χρέος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή ̟εραιτέρω αναδιάρθρωσή του ή
τυχόν έξοδος της χώρας α̟ό την Ευρωζώνη, ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν αρνητικά τα α̟οτελέσµατα και
την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας και κατ’ ε̟έκταση του Οµίλου, µε τρό̟ο ̟ου δεν µ̟ορεί ε̟ί
του ̟αρόντος να ̟ροβλεφθεί ε̟ακριβώς.
Παρά το ευµετάβλητο µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό ̟εριβάλλον της Ελλάδας και τη µείωση
του διαθεσίµου εισοδήµατος της ̟λειονότητας των καταναλωτών, η Εταιρεία αντα̟οκρίθηκε ε̟ιτυχώς
στις ιδιάζουσες ε̟ικρατούσες συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας σηµειώνοντας κατά το ̟ρώτο εξάµηνο
της τρέχουσας χρήσης 2016/2017 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,87%, σε σχέση µε την αντίστοιχη
̟ερσινή ̟ερίοδο. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, µετά α̟ό την εµ̟ειρία της ε̟ιβολής ̟εριορισµού κεφαλαίων
στην Κύ̟ρο, είχε ̟ροετοιµαστεί κατάλληλα, ώστε να λάβει τα αναγκαία µέτρα και να αντιµετω̟ίσει µε
ε̟άρκεια τις ε̟ι̟τώσεις α̟ό την ε̟ιβολή ̟εριορισµού κεφαλαίων στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα: α) ο
Όµιλος διέθετε ε̟αρκή α̟οθέµατα για την αδιάκο̟η τροφοδοσία των καταστηµάτων του, β) η Εταιρεία,
καθώς και οι θυγατρικές της, ήταν ε̟αρκώς κεφαλαιο̟οιηµένες, χωρίς ̟ροβλήµατα ρευστότητας και µε
τα ταµειακά διαθέσιµα να υ̟ερβαίνουν τις δανειακές υ̟οχρεώσεις, γ) ο Όµιλος έχει σηµαντική ̟αρουσία
στην Ελλάδα, ωστόσο λόγω της εξωστρέφειας του το 34% των εσόδων του αφορά τη δραστηριότητά του σε
άλλες χώρες.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις ̟ιθανές ε̟ι̟τώσεις, και λαµβάνει όλα τα
αναγκαία µέτρα για τη διατήρηση της βιωσιµότητας του Οµίλου και της Εταιρείας, την ελαχιστο̟οίηση
τυχόν ε̟ι̟τώσεων στις δραστηριότητες τους και την ε̟έκταση των εργασιών τους στο ̟αρόν
ε̟ιχειρηµατικό και οικονοµικό ̟εριβάλλον. Παρόλα αυτά, η βιωσιµότητα της Εταιρείας είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την βιωσιµότητα της χώρας, στην ̟ροσ̟άθειά της για ανασυγκρότηση εντός της
ευρωζώνης.
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Ο Όµιλος δραστηριο̟οιείται σε διεθνές ε̟ί̟εδο και συνε̟ώς, είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο
συναλλαγµατικών ισοτιµιών ̟ου ̟ροκύ̟τουν κυρίως α̟ό το δολάριο των ΗΠΑ και α̟ό το Λέι
Ρουµανίας (RON) λόγω της δραστηριο̟οίησης του Οµίλου µέσω της θυγατρικής εταιρείας στην
Ρουµανία. Ο Όµιλος αντιµετω̟ίζει τον κίνδυνο αυτό µε την στρατηγική της έγκαιρης
α̟οθεµατο̟οίησης, η ο̟οία ̟αρέχει την δυνατότητα αγοράς α̟οθεµάτων µε ευνοϊκότερες τιµές, ενώ
δίνεται η δυνατότητα ε̟ανεξέτασης της εκάστοτε τιµολογιακής ̟ολιτικής µέσω της κύριας
δραστηριότητάς της ̟ου είναι η λιανική ̟ώληση. Εν τούτοις, σηµαντικές διακυµάνσεις των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, δύναται να ε̟ιδράσουν αρνητικά στα α̟οτελέσµατά του.
Κίνδυνος Ε̟ιτοκίου
Στις 21.05.2014 υ̟ογράφηκε µεταξύ της µητρικής εταιρείας και χρηµατο̟ιστωτικών ιδρυµάτων, σύµβαση
κάλυψης κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, ̟ενταετούς διάρκειας µε ανώτατο ̟οσό µέχρι 145 εκατ. ευρώ.
Κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία ̟ροχώρησε σε ε̟αναδια̟ραγµάτευση των
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όρων του δανείου ̟ετυχαίνοντας την µείωση του ̟εριθωρίου του ε̟ιτοκίου α̟ό 4% σε 3,25% ετησίως.
Τυχόν αύξηση του euribor, αυξάνει τους χρεωστικούς τόκους και ε̟ιδρά αρνητικά στα α̟οτελέσµατα του
Οµίλου.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Το µεγαλύτερο µέρος των ̟ωλήσεων του Οµίλου είναι σε λιανικές ̟ωλήσεις, οι ο̟οίες
̟ραγµατο̟οιούνται ως ε̟ί τον ̟λείστον τοις µετρητοίς, οι δε ̟ωλήσεις χονδρικής γίνονται σε ̟ελάτες µε
αξιολογηµένο ιστορικό ̟ιστώσεων. Για τους ̟ελάτες και τις λοι̟ές εµ̟ορικές α̟αιτήσεις, ο Όµιλος δεν
εκτίθεται σε σηµαντικούς ̟ιστωτικούς κινδύνους. Για την ελαχιστο̟οίηση του ̟ιστωτικού κινδύνου σε
διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα o Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα ̟ιστωτικά
ιδρύµατα υψηλής ̟ιστολη̟τικής διαβάθµισης.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του µε ̟ροσεκτική ̟αρακολούθηση των χρεών, των
µακρο̟ρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων, καθώς ε̟ίσης και των ̟ληρωµών ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται καθηµερινά. Ο Όµιλος διασφαλίζει ότι υ̟άρχουν ε̟αρκείς διαθέσιµες ̟ιστωτικές
διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύ̟τει τις βραχυ̟ρόθεσµες ε̟ιχειρηµατικές ανάγκες, κατό̟ιν
υ̟ολογισµού των ταµειακών εισροών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη λειτουργία του καθώς και των µετρητών
και ισοδύναµων µετρητών τα ο̟οία τηρεί.
Λοι̟οί Κίνδυνοι
Παράγοντες ̟ολιτικής και οικονοµικής φύσεως
Η ζήτηση των ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών και κατ' ε̟έκταση οι ̟ωλήσεις και τα α̟οτελέσµατα της
Εταιρείας ε̟ηρεάζονται α̟ό διάφορους εξωγενείς µε τη δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρείας
̟αράγοντες, ό̟ως είναι η ̟ολιτική αστάθεια, η οικονοµική αβεβαιότητα, η ε̟ιβολή ̟εριορισµού
κεφαλαίων και η ύφεση.
Ε̟ι̟λέον ̟αράγοντες ό̟ως φορολογικές, ̟ολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές ̟ου µ̟ορεί να
ε̟ηρεάσουν την Ελλάδα και τα υ̟όλοι̟α κράτη στα ο̟οία ο Όµιλος δραστηριο̟οιείται ενδέχεται να
έχουν αρνητική ε̟ίδραση στην ̟ορεία της Εταιρείας και του Οµίλου, στην οικονοµική του κατάσταση και
στα α̟οτελέσµατά του.
Για την αντιµετώ̟ιση των ανωτέρω κινδύνων η Εταιρεία ̟ροχωρά σε συνεχή ανασχεδιασµό των
̟ροϊόντων ̟ου διαθέτει, δίνει έµφαση στη συγκράτηση του κόστους καθώς και στην έγκυρη και ε̟αρκή
α̟οθεµατο̟οίηση ̟ροϊόντων σε συµφέρουσες τιµές.
Κίνδυνος ̟τώχευσης ̟ροµηθευτών
Κατά τα τελευταία ε̟τά έτη και µε ιδιαίτερη έµφαση το χρονικό διάστηµα µετά την ε̟ιβολή ̟εριορισµού
κίνησης κεφαλαίων, η εσωτερική ̟ρωτοφανής οικονοµική κρίση και ύφεση έχουν ̟ροκαλέσει σηµαντικά
̟ροβλήµατα τόσο στα δηµόσια οικονοµικά όσο και στην ιδιωτική οικονοµία της χώρας µας
δηµιουργώντας τον κίνδυνο ̟τώχευσης κά̟οιου ̟ροµηθευτή της Εταιρείας. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η
Εταιρεία αντιµετω̟ίζει τον κίνδυνο α̟ώλειας ̟ροκαταβολών ̟ου έχουν δοθεί για την αγορά ̟ροϊόντων.
Η Εταιρεία ̟ροκειµένου να ̟ροστατευτεί α̟ό τον ανωτέρω κίνδυνο έχει συνάψει συνεργασία µε
σηµαντικό αριθµό ̟ροµηθευτών ό̟ου κανένας δεν κατέχει σηµαντικό ̟οσοστό ε̟ί των συνολικών
̟ροκαταβολών.
Έντονη ε̟οχικότητα των ̟ωλήσεων
Λόγω της ιδιαιτερότητας των ̟ροϊόντων του Οµίλου, οι ̟ωλήσεις της ̟αρουσιάζουν έντονη ε̟οχικότητα.
Σηµαντικό µέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του Οµίλου ̟ραγµατο̟οιείται την ̟ερίοδο των
Χριστουγέννων (28%), ενώ ε̟οχιακές διακυµάνσεις ̟αρατηρούνται και κατά τους µήνες Α̟ρίλιο (εορτές
Πάσχα- 10%) και Σε̟τέµβριο (έναρξη σχολικής ̟εριόδου-10%). Η ε̟οχικότητα στις ̟ωλήσεις α̟αιτεί
ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης κυρίως κατά τις ̟εριόδους αιχµής. Πιθανή αδυναµία του
Οµίλου να διαχειριστεί α̟οτελεσµατικά τις ε̟οχικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης ενδέχεται να την
ε̟ιβαρύνει µε ε̟ι̟λέον χρηµατοοικονοµικά έξοδα και να ε̟ηρεάσει αρνητικά τα α̟οτελέσµατα της και
την οικονοµική της θέση.
Αδυναµία του Οµίλου να αντα̟εξέλθει α̟οτελεσµατικά στην αυξηµένη ζήτηση κατά τις συγκεκριµένες
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χρονικές ̟εριόδους καθώς και καθυστερήσεις στις ̟αραλαβές λόγω της ε̟ιβολής ̟εριορισµών στην
κίνηση κεφαλαίων ενδεχοµένως να ε̟ηρεάσει αρνητικά τα α̟οτελέσµατα ολόκληρης της χρήσης.
Προβλήµατα ενδέχεται να δηµιουργηθούν και λόγω εξωγενών ̟αραγόντων ό̟ως ενδεικτικά
αναφέρονται η κακοκαιρία, οι α̟εργιακές κινητο̟οιήσεις ή ελαττωµατικά και ε̟ικίνδυνα ̟ροϊόντα.
Εξάρτηση α̟ό αντι̟ρόσω̟ους – εισαγωγείς
Η Εταιρεία ̟ροµηθεύεται τα ̟ροϊόντα της α̟ευθείας α̟ό το εξωτερικό ως α̟οκλειστικός εισαγωγέας των
εταιρειών ̟αραγωγής ̟αιχνιδιών και συναφών ειδών, ̟ου δεν διαθέτουν αντι̟ροσω̟εία στην Ελλάδα
και α̟ό άλλους 230 ̟ροµηθευτές οι ο̟οίοι δραστηριο̟οιούνται στον Ελλαδικό χώρο.
Η Εταιρεία, ωστόσο, αντιµετω̟ίζει τον κίνδυνο α̟ώλειας εσόδων και κερδών σε ̟ερί̟τωση ̟ου η
συνεργασία της µε κά̟οιον α̟ό τους οίκους αυτούς διακο̟εί καθώς και α̟ό καθυστερήσεις ̟ου
̟ροκύ̟τουν α̟ό την ε̟ιβολή κεφαλαιακών ελέγχων. Ωστόσο εκτιµάται ότι ο κίνδυνος µη ανανέωσης της
συνεργασίας µε κά̟οιον α̟ό τους ̟ροµηθευτές της είναι µηδαµινός λόγω της δεσ̟όζουσας θέσης την
ο̟οία διατηρεί η JUMBO στην ελληνική αγορά. Το ενδεχόµενο µίας τέτοιας ̟ροο̟τικής θα είχε σχετικά
µικρή ε̟ί̟τωση στα µεγέθη της Εταιρείας καθώς κανένας ̟ροµηθευτής δεν αντι̟ροσω̟εύει ̟άνω α̟ό το
3% του συνόλου των ̟ωλήσεων.
Ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών του κλάδου
Οι βασικοί ανταγωνιστές της Εταιρείας στην Ελλάδα είναι ε̟ιχειρήσεις super markets (εκτός των
τµηµάτων τροφίµων), καταστήµατα διάθεσης ̟αιχνιδιών, ειδών για ̟αιδιά, χαρτικών, ε̟οχιακών ειδών
και τα αντίστοιχα διαδικτυακά καταστήµατα. Στον κλάδο των super markets ̟ρόσφατα έγιναν
σηµαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Παράλληλα, η τρέχουσα εικόνα της αγοράς θα µ̟ορούσε να
αλλάξει στο µέλλον είτε µε την είσοδο ξένων εταιρειών στην ελληνική αγορά είτε µε την αλλαγή της
στρατηγικής των υφισταµένων ανταγωνιστών και την ε̟έκταση του δικτύου των καταστηµάτων τους και
της ̟οικιλίας των ̟ροϊόντων ̟ου διαθέτουν. Τυχόν ένταση του ανταγωνισµού ενδεικτικά, ̟.χ. µέσω
̟ολέµου τιµών και ̟ροσφορών, µ̟ορεί να ε̟ιδράσει αρνητικά στις ̟ωλήσεις και στην κερδοφορία του
Οµίλου.
Εξάρτηση α̟ό εισαγωγές
Το 70% των ̟ροϊόντων ̟ου διαθέτει ο Όµιλος έχουν ̟ροέλευση την Κίνα. Γεγονότα τα ο̟οία θα
µ̟ορούσαν να οδηγήσουν σε διακο̟ή των εισαγωγών κινέζικων ̟ροϊόντων (ενδεικτικά αναφέρονται η
ε̟ιβολή δασµών ή/και ̟οσοστώσεων, εµ̟ορικός α̟οκλεισµός (εµ̟άργκο) της Κίνας, η ̟ολιτική/
οικονοµική κρίση, α̟εργίες, ̟εριορισµοί στην διακίνηση κεφαλαίων) θα είχαν ως α̟οτέλεσµα τη διακο̟ή
της τροφοδοσίας των καταστηµάτων του Οµίλου µε ̟ροϊόντα, µε α̟οτέλεσµα την αρνητική ε̟ίδραση στη
δραστηριότητα και την οικονοµική θέση του Οµίλου. Η ε̟ιβολή ̟εριορισµού κίνησης κεφαλαίων θα
µ̟ορούσε να ε̟ηρεάσει την ικανότητα του Οµίλου να ̟αραλάβει εµ̟ορεύµατα εγκαίρως.
Λοι̟οί εξωγενείς ̟αράγοντες
Η α̟ειλή ή η ̟ραγµατο̟οίηση ενός ̟ολέµου ή µιας τροµοκρατικής ε̟ίθεσης, ή οι ενδεχόµενες συνέ̟ειες
α̟ό την µη τήρηση του τρίτου ̟ρογράµµατος διάσωσης της Ελλάδας ή τη συνεχιζόµενη κρίση στην
Ευρωζώνη ή στα ε̟ιµέρους κράτη στα ο̟οία δραστηριο̟οιείται ο Όµιλος είναι ̟αράγοντες οι ο̟οίοι δεν
µ̟ορούν να ̟ροβλεφθούν και να ελεγχθούν και οι ο̟οίοι είναι δυνατόν να ε̟ηρεάσουν το οικονοµικό,
̟ολιτικό και κοινωνικό ̟εριβάλλον της χώρας µε αρνητικά α̟οτελέσµατα για τον Όµιλο γενικότερα.

∆΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο Όµιλος έχει ηγετική θέση στη λιανική ̟ώληση ̟αιχνιδιών, ειδών βρεφανά̟τυξης, ειδών
δώρων, ειδών σ̟ιτιού, βιβλιοχαρτο̟ωλείου κλ̟. συναφών και οµοειδών ειδών και στόχος του είναι η
διατήρησή της. Ως µέσα για την υλο̟οίηση του στόχου αυτού α̟οτελούν ο συνεχής εµ̟λουτισµός της
̟οικιλίας των εµ̟ορευοµένων ̟ροϊόντων της µε βάση τις εξελίξεις και τις τάσεις της ζήτησης στις
κατηγορίες ̟ου δραστηριο̟οιείται ο Όµιλος, η διατήρηση των τιµών των ̟ροϊόντων σε ανταγωνιστικά
ε̟ί̟εδα καθώς και η διαφήµιση της ισχυρής ε̟ωνυµίας.
Όσον αφορά το δίκτυο καταστηµάτων του Οµίλου:
Στην Ελλάδα ο Όµιλος διαθέτει 51 καταστήµατα καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστηµα e-jumbo.
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Στόχος της Εταιρείας είναι η α̟οτελεσµατικότερη διαχείριση του υ̟άρχοντος δικτύου και υ̟οδοµών της
Εταιρείας µέσω της ε̟αναξιολόγησης αλλά και αναβάθµισης των ̟αλαιών καταστηµάτων ό̟ως είχε
̟ροαναγγελθεί καθώς και η ε̟έκταση του δικτύου σε σηµεία ̟ου δεν έχει ακόµα ̟αρουσία η Εταιρεία τα
ε̟όµενα χρόνια. Πιο συγκεκριµένα αναµένεται το άνοιγµα ενός ακόµα καταστήµατος στη Βόρεια
Ελλάδα µέχρι τα Χριστούγεννα του 2017.
Στη Βουλγαρία, η θυγατρική εταιρεία «JUMBO ΕC.B LTD» διέθετε µέχρι την 31.12.2016 εννιά
καταστήµατα, και συγκεκριµένα τέσσερα στη Σόφια, ένα στο Plovdiv, ένα στην Varna, ένα στην ̟όλη
Burgas, ένα στην ̟όλη Rousse και ένα στη Stara Zagora. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι ο αριθµός
και το µέγεθος των καταστηµάτων καλύ̟τει ̟ρος το ̟αρόν τις ανάγκες της αγοράς.
Στην Κύ̟ρο, η θυγατρική εταιρεία Jumbo Trading Ltd, διέθετε µέχρι την 31.12.2016 ̟έντε
καταστήµατα. Ένα στη Λευκωσία, ένα στη Λάρνακα, δύο στη Λεµεσό και ένα στην Πάφο. Η διοίκηση της
εταιρείας θεωρεί ότι ο αριθµός και το µέγεθος των καταστηµάτων καλύ̟τει ̟ρος το ̟αρόν τις ανάγκες της
αγοράς.
Στην Ρουµανία, η θυγατρική Εταιρία «JUMBO ΕC.R SRL», διαθέτει µέχρι σήµερα ε̟τά υ̟έρκαταστήµατα. ∆ύο στο Βουκουρέστι, ένα στην Τιµισοάρα, ένα στην Οράντεα, ένα στην Αράντ, ένα στο
Πλοϊέστι και ένα στο Πιτέστι. Οι ε̟ενδύσεις στη Ρουµανία συνεχίζονται και αναµένεται το δίκτυο
καταστηµάτων να ανέλθει σε τουλάχιστον 20 την ε̟όµενη ̟ενταετία. Η εταιρεία έχει ήδη έρθει σε
συµφωνία για αγορά ̟έντε καταστηµάτων στη χώρα καθώς και για την ενοικίαση ενός ακόµα. Μέχρι τα
Χριστούγεννα του 2017 αναµένεται να λειτουργήσουν τέσσερα νέα υ̟έρ – καταστήµατα στη Ρουµανία.
Ε̟ίσης η εταιρεία µέσω συνεργασιών, έχει ̟αρουσία µε καταστήµατα ̟ου φέρουν το σήµα της
Jumbo σε τέσσερις χώρες (ΠΓ∆Μ (FYROM), Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία). Τον Ιανουάριο του 2017
υ̟ογράφτηκε συµφωνία για άνοιγµα του ̟ρώτου καταστήµατος το̟ικού συνεργάτη στη Βοσνία.

Ε΄ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στον Όµιλο ̟εριλαµβάνονται ̟λην της «JUMBO Α.Ε.Ε.» και οι ακόλουθες συνδεδεµένες
εταιρείες:
1. Η θυγατρική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO TRADING LTD», ̟ου εδρεύει στην
Κύ̟ρο, στην ο̟οία η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής. Η
θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD συµµετέχει µε ̟οσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της
ΑSPETΤO LTD και η ΑSPETΤO LTD συµµετέχει µε ̟οσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της
WESTLOOK SRL. Ε̟ι̟λέον, η θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD συµµετέχει µε ̟οσοστό 100%
στο µετοχικό κεφάλαιο της RIMOKIN PROPERTIES LTD, της GEOCAM HOLDINGS LIMITED και
GEOFORM LIMITED.

2. Η θυγατρική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO EC.B. LTD» ̟ου εδρεύει στην Σόφια της
Βουλγαρίας, στην ο̟οία η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής.

3. Η θυγατρική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO EC.R SRL.» ̟ου εδρεύσει στο Βουκουρέστι
της Ρουµανίας, στην ο̟οία η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής.
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α µεταξύ Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών (εκτός
φυσικών ̟ροσώ̟ων) την 31.12.2016, ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, είναι οι κάτωθι:
Ποσά σε €
Πωλήσεις εµπορευµάτων

Όµιλος
31/12/2016
31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2016
31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

66.948.510

51.830.763

Σύνολο

-

-

66.948.510

51.830.763
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Έσοδα παροχής υπηρεσιών

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

7.222

14.526

Σύνολο

-

-

7.222

14.526

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

Θυγατρικές

-

-

578.354

445.321

Σύνολο

-

-

578.354

445.321

Πωλήσεις παγίων

Αγορές εµπορευµάτων

Όµιλος
31/12/2016
31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2016
31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

515.619

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

-

900.138
-

Σύνολο

-

-

515.619

900.138
31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

Θυγατρικές

-

-

-

7.089

Σύνολο

-

-

-

7.089
31/12/2015

Αγορές Παγίων

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

Θυγατρικές

-

-

504

-

Σύνολο

-

-

504

-

Έσοδα παροχής υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Όµιλος
31/12/2016
30/6/2016

Εταιρεία
31/12/2016

30/6/2016

Θυγατρικές

-

-

3.098.421

796.963

Σύνολο

-

-

3.098.421

796.963

31/12/2016

30/6/2016

31/12/2016

30/6/2016

Θυγατρικές

-

-

-

-

Σύνολο

-

-

-

-

Υποχρεώσεις

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, (εκτός µητρικής
εταιρείας JUMBO AΕ ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στους ανωτέρω ̟ίνακες), ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ
24, είναι οι κάτωθι:
31/12/2016
Ποσά σε €
JUMBO ΕC.B LTD µε JUMBO ΕC.R SRL
Σύνολο

Έσοδα
108.462

31/12/2015

Έξοδα

108.462

-

Έσοδα
2.296

-

2.296

Έξοδα
-

Τα ανωτέρω ̟οσά έχουν α̟αλειφθεί σε ε̟ί̟εδο Οµίλου.
Οι ̟ωλήσεις και οι αγορές εµ̟ορευµάτων αφορούν είδη ̟ου εµ̟ορεύεται η Μητρική δηλαδή ̟αιχνίδια,
βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτο̟ωλείου είδη σ̟ιτιού και ε̟οχιακά είδη. Όλες οι συναλλαγές ̟ου
̟εριγράφονται ̟αρα̟άνω έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί υ̟ό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ε̟ίσης, οι όροι
̟ου διέ̟ουν τις συναλλαγές µε τα ανωτέρω συνδεµένα µέρη είναι ισοδύναµοι µε εκείνους ̟ου
ε̟ικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εµ̟ορική βάση.
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Οι ̟αροχές ̟ρος τη ∆ιοίκηση σε ε̟ί̟εδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆Σ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016

Ποσά σε €
Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές αµοιβές και συναλλαγές µελών ∆.Σ.
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας:
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
Παροχές λήξης της εργασίας
Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016

708.419
52.111
923.528
4.985
1.689.043
31/12/2016
319.258

408.420
27.153
923.528
4.985
1.364.086
31/12/2016
319.258

319.258

319.258

Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆Σ
Ποσά σε €

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές αµοιβές και συναλλαγές µελών ∆.Σ.
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας:
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
Παροχές λήξης της εργασίας
Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015

31/12/2015

621.578
41.176
1.149.619
3.473
1.815.846
30/06/2016
262.529

330.912
17.979
1.149.619
3.473
1.501.983
30/06/2016
262.529

262.529

262.529

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι̟ά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις
οικογένειες τους) και δεν υ̟άρχουν α̟αιτήσεις σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι̟ά ∆ιευθυντικά Στελέχη του
Οµίλου και στις οικογένειές τους.

ΣΤ’ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην α̟ό 24.02.2017 συνεδρίασή του α̟οφάσισε τη
διανοµή ̟ροσωρινού µερίσµατος (̟ροµερίσµατος) χρήσης 2016/2017 ̟οσού 0,18 ευρώ ανά µετοχή ̟ρο
̟αρακράτησης φόρου, το ο̟οίο είναι µέρος του µερίσµατος της χρήσης 2016/2017. Το ̟ροµέρισµα, µετά
την ̟αρακράτηση φόρου 15%, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά µετοχή. Η καταβολή του ̟ροµερίσµατος θα
̟ραγµατο̟οιηθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση των δηµοσιεύσεων και
διατυ̟ώσεων του Κωδικο̟οιηµένου Νόµου 2190/1920 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. Η ηµεροµηνία
α̟οκο̟ής του δικαιώµατος λήψης του ̟ροµερίσµατος, η ηµεροµηνία ̟ροσδιορισµού των δικαιούχων
(record date) καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης ̟ληρωµής αυτού θα καθοριστούν µε νεότερη α̟όφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
∆εν υ̟άρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα τα ο̟οία να
αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα ο̟οία ε̟ιβάλλεται αναφορά α̟ό τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 15
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Η ̟αρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ̟ερίοδο 01.07.201631.12.2016 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-jumbo.gr
(http://corporate.e-jumbo.gr/).

Μοσχάτο, 24 Φεβρουαρίου 2017
Κατ’ εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Α̟όστολος - Ευάγγελος Βακάκης

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 16

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

«JUMBO A.E.E.»
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000
ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΑΙ Υ∆ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνο̟τικές Οικονοµικές Καταστάσεις της ̟εριόδου
01.07.2016- 31.12.2016 είναι εκείνες ̟ου εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «JUMBO A.E.E.»
κατά την συνεδρίαση της 24.02.2017 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.e-jumbo.gr (http://corporate.e-jumbo.gr/) ό̟ου και θα ̟αραµείνουν στην διάθεση του
ε̟ενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών α̟ό την ηµεροµηνία της
συντάξεως και δηµοσιο̟οιήσεώς τους.

Μοσχάτο, 24 Φεβρουαρίου 2017

Για την JUMBO Α.Ε.E.
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Α̟όστολος- Ευάγγελος Βακάκης

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 17

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

IV. Εξαµηνιαίες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από
01.07.2016 έως 31.12.2016
A. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/07/201531/12/2015

01/07/201631/12/2016

401.896.400

371.745.679

341.983.723

317.045.279

(196.164.405)

(180.159.661)

(196.546.755)

(176.884.595)

205.731.995

191.586.018

145.436.968

140.160.684

3.219.973

1.768.543

1.616.373

1.356.260

Έξοδα διάθεσης

(85.808.106)

(81.621.604)

(65.639.728)

(63.780.906)

Έξοδα διοίκησης

(13.368.441)

(13.398.380)

(10.354.601)

(10.161.863)

(3.827.477)

(4.079.391)

(1.629.903)

(2.986.116)

105.947.944

94.255.187

69.429.109

64.588.059

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

(2.667.359)

(3.265.182)

(2.575.327)

(3.165.773)

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα

3.772.887

3.952.929

2.466.003

3.004.739

(50.900)

1.872.240

(50.900)

1.872.240

1.054.628

2.559.987

(160.224)

1.711.206

Σηµειώσεις
Κύκλος εργασιών

4.1

Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

01/07/201631/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/201531/12/2015

Κέρδη προ φόρων

107.002.572

96.815.174

69.268.885

66.299.265

Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρο
εισοδήµατος

(25.587.632)

(24.295.475)

(20.429.211)

(20.213.917)

81.414.940

72.519.699

48.839.674

46.085.348

81.414.940

72.519.699

48.839.674

46.085.348

-

-

-

-

0,5984

0,5330

0,3590

0,3387

117.259.666

105.480.813

76.872.667

72.019.929

4.2

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
(€/µετοχή)
Αποτελέσµατα προ τόκων,
φόρων, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

4.3

Αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

105.947.944

94.255.187

69.429.109

64.588.059

Κέρδη προ φόρων

107.002.572

96.815.174

69.268.885

66.299.265

Κέρδη µετά φόρων

81.414.940

72.519.699

48.839.674

46.085.348

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών
καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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B. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Α’

ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/07/201601/07/201531/12/2016
31/12/2015
Καθαρά αποτελέσµατα Περιόδου
Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην
κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα :

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/201601/07/201531/12/2016
31/12/2015

81.414.940

72.519.699

48.839.674

46.085.348

(2.927)

9.542

-

-

Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
Κερδών/(Ζηµιών)

293

(954)

-

-

Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών / (ζηµιών) λόγω αύξησης
Φορολογικού Συντελεστή

-

34.561

-

34.561

(2.634)

43.149

-

34.561

(425.737)

(2.501.207)

-

-

(441.405)

(720.642)

-

-

(867.142)

(3.221.848)

-

-

(869.776)

(3.178.699)

48.839.674

34.561

80.545.164

69.340.999

48.839.674

46.119.909

80.545.164

69.340.999

48.839.674

46.119.909

-

-

-

-

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµιές)

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινοµηθούν
στην κατάσταση αποτελεσµάτων
µεταγενέστερα :
Κέρδη /(Ζηµιές) αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων
προς πώληση
Συναλλαγµατικές διαφορές από τη
µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του
εξωτερικού
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά
φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
αποδίδονται σε :
Μετόχους της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών
καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016
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Γ. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα
οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
Σηµ.
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα και άυλα
πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες δεσµευµένες τραπεζικές
καταθέσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αξιόγραφα για εµπορικούς σκοπούς –
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
30/6/2016

4.4
4.5
4.6
4.7.1/4.7.
3
4.8

503.188.438
5.543.966
7.450.404

7.876.142

-

-

16.788.282

17.139.164

7.351.051

7.425.092

4.12

976.115
533.947.205

965.020
530.483.470

514.058.977

511.754.725

4.9
4.10
4.7.2/
4.7.3
4.11
4.13

Σύνολο ενεργητικού

498.767.593
5.735.551
-

294.076.931
5.543.966
207.087.029

291.507.053
5.735.551
207.087.029

207.842.816
42.344.796
45.225.062

196.780.190
32.573.115
44.453.856

180.668.158
45.375.422
44.288.398

172.023.416
33.303.033
43.770.634

8.105.520
3.868.488
395.008.256
702.394.938

8.156.420
2.231.628
394.732.686
678.927.895

8.105.520
3.005.046
178.956.714
460.399.258

8.156.420
657.932
213.433.355
471.344.791

1.236.342.143

1.209.411.365

974.458.235

983.099.516

Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους
µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο

4.14.1

119.732.588
49.995.207
(2.285.062)
430.795.745
312.179.665

119.732.588
49.995.207
(1.843.657)
436.804.707
310.901.782

119.732.588
49.995.207
433.133.237
76.695.584

119.732.588
49.995.207
437.804.606
108.902.190

910.418.142

915.590.627

679.556.617

716.434.591

-

-

-

-

910.418.142

915.590.627

679.556.617

716.434.591

7.867.625
144.226.614
1.773.354
8.092.746

7.448.903
144.189.979
5.814.360
7.808.046

7.831.775
144.226.614
29.272
8.012.146

7.420.844
144.189.979
29.272
7.711.532

161.960.339

165.261.288

160.099.807

159.351.627

235.540
52.649.302
78.711.705
82.108
32.285.007

235.540
39.060.184
51.423.792
180.164
37.659.770

216.937
50.095.096
62.752.143
21.737.635

216.937
37.918.855
41.571.716
27.605.790

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

163.963.662

128.559.450

134.801.811

107.313.298

Σύνολο υποχρεώσεων

325.924.001

293.820.738

294.901.618

266.664.925

1.236.342.143

1.209.411.365

974.458.235

983.099.516

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέον

4.14.2
4.14.2

Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

4.15
4.17
4.18

4.19
4.20
4.16
4.21

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών
καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 20

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

∆. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Για την ̟ερίοδο α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
O ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου
2016, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου
Μερίσµατα πληρωθέντα
Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπές κινήσεις
Έκτακτα Αποθεµατικά
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Καθαρά Αποτελέσµατα
Περιόδου 01/07/201631/12/2016
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής ξένων
θυγατρικών
Κέρδη /(Ζηµιές )αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων διαθεσίµων προς
πώληση
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)
από συνταξιοδοτικά
προγράµµατα καθορισµένων
παροχών
Αναβαλλόµενος φόρος
αναλογιστικών κερδών/
(ζηµιών)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων
Κεφαλαίων κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2016

119.732.588

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής

49.995.207

(1.843.657)

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

41.964.068

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

(1.915.011)

Έκτακτα
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

396.784.017

(1.826.310)

310.901.781

915.590.627

-

(48.981.513)
(4.157.496)
909.222
(27.907.270)
(80.137.057)

(85.717.648)
(85.717.648)

81.414.940

81.414.940

1.797.944

(36.736.135)
4.157.496
(909.222)
-

-

-

3.248.274

-

-

27.907.270
(8.828.865)

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(441.405)

(441.405)

(425.737)

(425.737)

(2.927)

(2.927)

293
(870.069)

-

-

(441.405)

-

(425.737)

-

-

293
(2.634)

-

-

(441.405)

-

(425.737)

-

-

(2.634)

81.414.940

80.545.164

119.732.588

49.995.207

(2.285.062)

45.212.342

(2.340.748)

1.797.944

387.955.152

(1.828.945)

312.179.664

910.418.142

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 21

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

Για την ̟ερίοδο α̟ό 1η Ιουλίου 2015 έως 31η ∆εκεµβρίου 2015
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
O ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΑ
Μεταβολές Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου
Αναβαλλόµενη
φορολογία εξόδων
αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου
Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες

161.911.113

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

7.702.078

(892.875)

36.110.803

586.195

1.797.944

323.996.489

(855.192)

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

266.851.991

797.208.547

66.876

66.876
3.760.269
72.791.971
-

66.876

Καθαρά Αποτελέσµατα
Περιόδου 01/07/201531/12/2015
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγµατικές
διαφορές µετατροπής
ξένων θυγατρικών
Κέρδη /(Ζηµιές
)αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων διαθεσίµων
προς πώληση

-

3.760.269

-

-

72.791.971

-

(3.760.269)
(72.791.971)

-

(76.552.239)

-

72.519.699

72.519.698

(720.642)

(720.642)

(2.501.207)

(2.501.207)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων
Κεφαλαίων κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2015

Λοιπά
αποθεµατικά

43.150

-

43.150

-

-

(720.642)

-

(2.501.207)

-

-

43.150

72.519.699

69.340.999

161.911.113

7.768.954

(1.613.517)

39.871.072

(1.915.013)

1.797.944

396.788.460

(812.041)

262.819.451

866.616.424

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 22

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

Ε. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την ̟ερίοδο α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2016, σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΑ

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

119.732.588

49.995.207

Τακτικό
αποθεµατικό

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

41.054.846

1.797.944

Έκτακτα
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

396.784.017

(1.832.201)

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

108.902.190

716.434.591

(48.981.513)

(85.717.648)

(4.157.496)

-

(27.907.270)

-

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Μερίσµατα πληρωθέντα

(36.736.135)

Τακτικό αποθεµατικό

4.157.496

Έκτακτα Αποθεµατικά

27.907.270

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες

-

-

4.157.496

-

(8.828.865)

-

(81.046.280)

(85.717.648)

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/07/201631/12/2016

-

-

-

-

-

-

48.839.674

48.839.674

-

-

-

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2016

-

-

-

-

-

-

48.839.674

48.839.674

119.732.588

49.995.207

45.212.342

1.797.944

387.955.152

(1.832.201)

76.695.584

679.556.617

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 23

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

Για την ̟ερίοδο α̟ό 1η Ιουλίου 2015 έως 31η ∆εκεµβρίου 2015
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2015, σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΑ

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

161.911.113

7.702.078

35.822.944

1.797.944

323.996.489

(852.495)

103.037.659

633.415.732

Αναβαλλόµενη φορολογία εξόδων αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου

-

66.876

-

-

-

-

-

66.876

Τακτικό αποθεµατικό

-

-

3.763.546

-

-

-

(3.763.546)

-

Έκτακτα Αποθεµατικά

-

-

-

-

72.791.971

-

(72.791.971)

-

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες

-

66.876

3.763.546

-

72.791.971

-

(76.555.517)

66.876

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/07/201531/12/2015

-

-

-

-

-

-

46.085.348

46.085.348

-

-

-

-

-

34.561

-

34.561

-

-

-

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών) λόγω µεταβολής του
φορολογικού συντελεστή
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2015

-

-

-

-

-

34.561

46.085.348

46.119.909

161.911.113

7.768.954

39.586.489

1.797.944

396.788.461

(817.934)

72.567.490

679.602.517

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 24

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

ΣΤ. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα
οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έµµεση Μέθοδος
Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Τόκοι πληρωθέντες
Καταβεβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων και άυλων
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
παγίων στοιχείων
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Θυγατρικής
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της
εταιρείας
Επιστροφή Κεφαλαίου στους µετόχους

Σηµει
ώσεις

4.22

31/12/2016

Καθαρές ταµειακές ροές από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
της περιόδου

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασµών
τραπεζών
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
διαθεσίµων

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

126.913.682

161.618.008

80.780.887

130.302.074

(2.676.489)

(3.211.195)

(2.585.925)

(3.126.033)

(9.429.558)

(12.469.025)

(5.492.125)

(8.701.343)

114.807.635

145.937.788

72.702.837

118.474.699

(19.073.732)

(20.030.546)

(10.374.866)

(9.868.022)

668.622

521.723

668.622

521.723

4.280.583

3.284.770

2.539.838

(20.708.461)
3.004.739

(14.124.527)

(16.224.052)

(7.166.406)

(27.050.021)

(96.697.739)

-

(96.697.739)

-

(3.315.334)

Αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(3.315.334)

-

940.954

-

-

(98.057)

(2.669.667)

-

(2.669.667)

(100.111.130)

(1.728.713)

(100.013.072)

(2.669.667)

571.978

127.985.022

(34.476.641)

88.755.010

394.732.686

298.918.408

213.433.355

169.893.073

(296.408)

(506.942)

-

-

395.008.256

426.396.488

178.956.714

258.648.084

3.390.624

3.488.996

2.933.889

3.090.353

8.128.046
383.489.586

5.821.683
417.085.809

8.128.046
167.894.779

5.821.683
249.736.048

395.008.256

426.396.488

178.956.714

258.648.084

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών
καταστάσεων

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 25

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

Ζ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
1. Πληροφορίες
Οι ενδιάµεσες συνο̟τικές εταιρικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ό̟ως αυτά έχουν εκδοθεί α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων.
Η JUMBO είναι µία ανώνυµη εµ̟ορική εταιρεία ̟ου ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας. Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» ̟εριλαµβάνουν, εκτός αν τα ̟εριεχόµενα
υ̟οδεικνύουν το αντίθετο, τον Όµιλο «JUMBO» και τις ̟λήρως ενο̟οιούµενες θυγατρικές του.
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «JUMBO», είναι κατοχυρωµένος τόσο στο καταστατικό της, όσο
και στο τµήµα σηµάτων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης ως οµώνυµο σήµα ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών
«JUMBO» µε αριθµό 127218 µε διάρκεια ̟ροστασίας κατό̟ιν ̟αρατάσεως µέχρι 5.6.2025.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1986 (ΦΕΚ 3234/26.11.1986) µε αρχική διάρκεια τριάντα χρόνια (30). Με
α̟όφαση της α̟ό 03.05.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η ο̟οία εγκρίθηκε µε την αρ.
Κ2-6817/09.05.2006 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, η διάρκεια της Εταιρείας ̟αρατάθηκε σε
εβδοµήντα χρόνια (70) α̟ό την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
Η αρχική καταστατική έδρα της Εταιρείας ήταν στο δήµο Γλυφάδας, στην οδό Αγγέλου Μεταξά αριθµός
11. Με την ίδια ως άνω α̟όφαση της α̟ό 03.05.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η ο̟οία
εγκρίθηκε µε την αρ. Κ2-6817/09.05.2006 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, η έδρα της Εταιρείας
µεταφέρθηκε στο δήµο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριµένα στην οδό Κύ̟ρου 9 και Ύδρας Τ.Κ. 183 46,
ό̟ου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής.
Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης,
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, µε Αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 ενώ ο αριθµός Γενικού
Εµ̟ορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) είναι 121653960000.
Η δραστηριότητα της Εταιρείας διέ̟εται α̟ό τον Κ.Ν.2190/1920.
Οι ενδιάµεσες συνο̟τικές οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 (01.07.2016 – 31.12.2016)
εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 24 Φεβρουαρίου 2017.
Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.

2. Φύση δραστηριοτήτων
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική ̟ώληση ̟αιχνιδιών, βρεφικών ειδών, ε̟οχιακών
ειδών, ειδών διακόσµησης και ειδών βιβλιοχαρτο̟ωλείου και εµ̟ί̟τει σύµφωνα µε το δελτίο ΣΤΑΚΟ∆
03 της Εθνικής Στατιστικής Υ̟ηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λοι̟ό λιανικό εµ̟όριο
καινούργιων ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα» µ.α.κ. (κατηγορία ΣΤΑΚΟ∆ 525.9). Μικρό τµήµα των
δραστηριοτήτων της α̟οτελεί και η χονδρική εµ̟ορεία ̟αιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους.
Η Εταιρεία α̟ό 19.7.1997 α̟οτελεί εισηγµένη Εταιρεία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Α̟ό τον Ιούνιο του
2010 συµµετέχει στο δείκτη FTSE/Χ.Α. 20. Με βάση τις διατάξεις του Κανονισµού του Χ.Α. οι µετοχές της
Εταιρείας εντάσσονται στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς». Ε̟ίσης, το Χ.Α., σε εφαρµογή της α̟ό
24.11.2005 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, ̟ερί υιοθέτησης του µοντέλου κλαδικής
κατάταξης FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark (ICB), α̟ό 2.1.2006 κατέταξε την Εταιρεία
στον κλάδο Οικονοµικής ∆ραστηριότητας Παιχνίδια (Toys), ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει µόνο την Εταιρεία
“JUMBO”.
Μέσα στα 31 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε µία α̟ό τις µεγαλύτερες ε̟ιχειρήσεις
λιανικής ̟ώλησης.
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Ο Όµιλος την 31.12.2016 διέθετε ένα δίκτυο 72 καταστηµάτων σε Ελλάδα, Κύ̟ρο, Βουλγαρία και
Ρουµανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστηµα e-jumbo. Στην Βουλγαρία, τον Νοέµβριο ξεκίνησε η
λειτουργία του νέου καταστήµατος στο Stara Zagora (11.000 τετραγωνικών µέτρων ̟ερί̟ου).
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ο Όµιλος α̟ασχολούσε 6.146 άτοµα, εκ των ο̟οίων 4.580 µόνιµο
̟ροσω̟ικό και 1.566 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, ο δε µέσος όρος του ̟ροσω̟ικού για την ̟ερίοδο α̟ό
01.07.2016 έως 31.12.2016 κυµάνθηκε στα 5.376 άτοµα (4.512 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 864 άτοµα έκτακτο
̟ροσω̟ικό).

3. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνο̟τικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας µε
ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2016, ̟ου καλύ̟τουν την ̟ερίοδο α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου
2016 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) ό̟ως αυτά έχουν εκδοθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων (IASB)
και έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, καθώς και των διερµηνειών τους, ό̟ως αυτές έχουν
εκδοθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιερµηνείας Προτύ̟ων (I.F.R.I.C.) της IASB, και ειδικότερα είναι σύµφωνες µε
το ∆ΛΠ 34 ̟ερί ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών καταστάσεων.
Οι ενδιάµεσες συνο̟τικές οικονοµικές καταστάσεις ̟εριλαµβάνουν ̟εριορισµένη ̟ληροφόρηση σε σχέση
µε αυτές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και ̟ρέ̟ει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου της 30ης Ιουνίου 2016, οι ο̟οίες είναι διαθέσιµες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-jumbo.gr (http://corporate.e-jumbo.gr/).
Το νόµισµα ̟αρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας έδρας της Μητρικής του Οµίλου) και όλα τα
̟οσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός ό̟ου ορίζεται διαφορετικά.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. (ή IFRS) α̟αιτεί τη χρήση εκτιµήσεων
και κρίσεων α̟ό τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι σηµαντικές
̟αραδοχές για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας ε̟ισηµαίνονται ό̟ου κρίνεται
κατάλληλο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις ο̟οίες ̟ροβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται σε εµ̟ειρικά δεδοµένα και άλλους ̟αράγοντες συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ροσδοκιών για
µελλοντικά γεγονότα ̟ου θεωρούνται αναµενόµενα α̟ό εύλογες συνθήκες.
Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνο̟τικών οικονοµικών Καταστάσεων, οι σηµαντικές λογιστικές
εκτιµήσεις και κρίσεις ̟ου υιοθετήθηκαν α̟ό τη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του
Οµίλου, είναι συνε̟είς µε αυτές ̟ου εφαρµόστηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
2015-2016 (βλ. Σηµείωση 3.2 ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).
Ε̟ίσης, οι κύριες ̟ηγές αβεβαιοτήτων, ̟ου υ̟ήρχαν κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων
της χρήσης ̟ου έληξε την 30.06.2016 ̟αρέµειναν οι ίδιες και για τις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
της ̟εριόδου ̟ου έληξε την 31.12.2016.

3.1. Νέα ̟ρότυ̟α , ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τρο̟ο̟οιήσεις υφιστάµενων ̟ροτύ̟ων
τα ο̟οία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Οι ακόλουθες τρο̟ο̟οιήσεις των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν α̟ό το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων
(IASB), έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υ̟οχρεωτική α̟ό την
01/07/2016 ή µεταγενέστερα.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Α̟οκτήσεων Συµµετοχών σε Α̟ό Κοινού
Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
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Τον Μάιο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τρο̟ο̟οιήσεις ̟ροσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώ̟ιση της α̟όκτησης
συµµετοχής σε µία α̟ό κοινού λειτουργία, η ο̟οία συνιστά µία ε̟ιχείρηση και διευκρινίζουν τον
κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες α̟οκτήσεις. Οι τρο̟ο̟οιήσεις δεν έχουν ε̟ίδραση στις
ενο̟οιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Α̟οδεκτές Μεθόδους
Α̟οσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ
16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές ̟ροκειµένου να διευκρινιστεί ο τρό̟ος µε τον ο̟οίον
αντιµετω̟ίζονται οι α̟οσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών
ωφελειών ̟ου ενσωµατώνονται στο ̟εριουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των
µεθόδων ̟ου βασίζονται στα έσοδα για τον υ̟ολογισµό της α̟όσβεσης ενός ̟εριουσιακού στοιχείου δεν
είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα ̟ου δηµιουργούνται α̟ό µία δραστηριότητα ̟ου ̟εριλαµβάνει τη
χρήση ενός ̟εριουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν ̟αράγοντες διαφορετικούς α̟ό την ανάλωση
των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών ̟ου ενσωµατώνονται στο ̟εριουσιακό στοιχείο. Οι
τρο̟ο̟οιήσεις δεν έχουν ε̟ίδραση στις ενο̟οιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρ̟οφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για
ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων µέσω των ο̟οίων αλλάζει η
χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρ̟οφόρες φυτείες. Με την τρο̟ο̟οίηση αυτή, α̟οφασίστηκε ότι
οι καρ̟οφόρες φυτείες, θα ̟ρέ̟ει να λογιστικο̟οιούνται µε τον ίδιο τρό̟ο ό̟ως τα ενσώµατα ̟άγια
(∆ΛΠ 16). Συνε̟ώς, µε τις εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεις οι καρ̟οφόρες φυτείες εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής
του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η ̟αραγωγή ̟ου ανα̟τύσσεται στις καρ̟οφόρες φυτείες ̟αραµένει στο
̟εδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τρο̟ο̟οιήσεις δεν έχουν ε̟ίδραση στις ενο̟οιηµένες και εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
(εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων ̟εριορισµένου σκο̟ού στο ∆ΛΠ
27. Με τις εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την ε̟ιλογή να αναγνωρίσει τις
ε̟ενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινο̟ραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις
ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, ε̟ιλογή η ο̟οία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων
τρο̟ο̟οιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τρο̟ο̟οιήσεις δεν έχουν ε̟ίδραση στις ενο̟οιηµένες και εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Σε̟τέµβριο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 20122014», η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό µία σειρά τρο̟ο̟οιήσεων σε τέσσερα Πρότυ̟α και α̟οτελεί µέρος του
̟ρογράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τρο̟ο̟οιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες ε̟ιτρέ̟εται
να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα ̟ου ̟εριλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ
5: Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υ̟ηρεσίας και Εφαρµογή των τρο̟ο̟οιήσεων
του ∆ΠΧΑ 7 στις συνο̟τικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Ε̟ιτόκιο ̟ροεξόφλησης: θέµα
το̟ικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστο̟οιήσεις ̟ληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι
τρο̟ο̟οιήσεις δεν έχουν ε̟ίδραση στις ενο̟οιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστο̟οιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους
̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω
τρο̟ο̟οιήσεις έχουν ως στόχο την ε̟ίλυση θεµάτων ̟ου αφορούν στις υφιστάµενες α̟αιτήσεις
̟αρουσίασης και γνωστο̟οίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης α̟ό τις οικονοµικές
οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τρο̟ο̟οιήσεις δεν έχουν ε̟ίδραση
στις ενο̟οιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
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Τρο̟ο̟οιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Ε̟ενδυτικές Οντότητες: Εφαρµόζοντας την
Εξαίρεση α̟ό την Ενο̟οίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων ̟εριορισµένου σκο̟ού στα ∆ΠΧΑ
10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεις εισάγουν ε̟εξηγήσεις αναφορικά µε τις α̟αιτήσεις
λογιστικο̟οίησης των ε̟ενδυτικών οντοτήτων, ενώ ̟αρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες ̟ερι̟τώσεις,
οι ο̟οίες θα µειώσουν τα κόστη ̟ου σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύ̟ων. Οι τρο̟ο̟οιήσεις δεν
έχουν ε̟ίδραση στις ενο̟οιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

3.2. Νέα Πρότυ̟α, ∆ιερµηνείες και Τρο̟ο̟οιήσεις υφιστάµενων Προτύ̟ων τα ο̟οία δεν
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυ̟α και τρο̟ο̟οιήσεις Προτύ̟ων έχουν εκδοθεί α̟ό το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύ̟ων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την
Ευρω̟αϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύ̟ου, του ∆ΠΧΑ 14. Σκο̟ός του
ενδιάµεσου αυτού Προτύ̟ου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών
των οικονοµικών οντοτήτων ̟ου έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε ̟ολλές χώρες, υ̟άρχουν
κλάδοι ̟ου υ̟όκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την ο̟οία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την
̟αροχή και την τιµολόγηση συγκεκριµένων τύ̟ων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων.
Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, εν αναµονή
της τελικής έκδοσης του Προτύ̟ου.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα α̟ό Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την
ή µετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύ̟ου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυ̟ο είναι ̟λήρως εναρµονισµένο µε τις α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων
σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών
Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις ο̟οίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυ̟ο είναι συνε̟είς µε
σηµαντικό µέρος της τρέχουσας ̟ρακτικής. Το νέο Πρότυ̟ο αναµένεται να βελτιώσει τη
χρηµατοοικονοµική ̟ληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα ̟ιο ισχυρό ̟λαίσιο για την ε̟ίλυση θεµάτων ̟ου
̟ροκύ̟τουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, ̟αρέχοντας ̟ρόσθετες
γνωστο̟οιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο
Πρότυ̟ο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις»,
καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες ̟ου σχετίζονται µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων
των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις ̟ου ε̟έφερε το νέο
Πρότυ̟ο ̟εριλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την ε̟ιµέτρηση,
ένα ενιαίο ̟ρονοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» α̟οµείωσης, και ε̟ίσης, µία ουσιαστικά
αναµορφωµένη ̟ροσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων
των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων
µεταξύ ενός Ε̟ενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινο̟ραξίας του» (το IASB ανέβαλε ε̟’ αόριστον την
έναρξη ισχύος των εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεων)
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Τον Σε̟τέµβριο του 2014, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων ̟εριορισµένου σκο̟ού στο
∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκο̟ός των εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεων είναι η αντιµετώ̟ιση µίας
αναγνωρισµένης ασυνέ̟ειας µεταξύ των α̟αιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και αυτών του ∆ΛΠ 28, σχετικά µε
τον χειρισµό της ̟ώλησης ή εισφοράς ̟εριουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός ε̟ενδυτή και της συγγενούς ή
της κοινο̟ραξίας του. Τον ∆εκέµβριο του 2015, το IASB ανέβαλε ε̟’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν
λόγω τρο̟ο̟οιήσεων, εν αναµονή των α̟οτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό
χειρισµό βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω
στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύ̟ου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκο̟ός του
έργου του IASB ήταν η ανά̟τυξη ενός νέου Προτύ̟ου για µισθώσεις ̟ου καθορίζει τις αρχές τις ο̟οίες
εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο ̟ελάτης («ο µισθωτής») και ο ̟ροµηθευτής
(«ο εκµισθωτής») - για την ̟αροχή σχετικών ̟ληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρό̟ο ̟ου α̟εικονίζει
̟ιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την ε̟ίτευξη αυτού του σκο̟ού, ο µισθωτής θα ̟ρέ̟ει να αναγνωρίσει τα
̟εριουσιακά στοιχεία και τις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την
ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν
καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Α̟αίτησης για µη
Πραγµατο̟οιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων ̟εριορισµένου σκο̟ού στο ∆ΛΠ
12. Σκο̟ός των εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεων είναι να α̟οσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των
αναβαλλόµενων φορολογικών α̟αιτήσεων για τις µη ̟ραγµατο̟οιηθείσες ζηµιές α̟ό χρεωστικούς
τίτλους ̟ου ε̟ιµετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω
στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστο̟οιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους
̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων ̟εριορισµένου σκο̟ού στο ∆ΛΠ 7.
Σκο̟ός των εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες. Οι τρο̟ο̟οιήσεις α̟αιτούν α̟ό τις οικονοµικές οντότητες να ̟αρέχουν
γνωστο̟οιήσεις, οι ο̟οίες θα καθιστούν εφικτό στους ε̟ενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις
υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµ̟εριλαµβανοµένων των
µεταβολών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Ο Όµιλος θα
εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα α̟ό Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους
̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Α̟ρίλιο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τρο̟ο̟οιήσεις του
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύ̟ου, αλλά ̟αρέχουν διευκρινίσεις ως ̟ρος την
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τρο̟ο̟οιήσεις διευκρινίζουν τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο αναγνωρίζεται
µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, ̟ώς ̟ροσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα α̟οτελεί τον
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και ̟ώς ̟ροσδιορίζεται αν το έσοδο α̟ό τη χορήγηση µίας άδειας θα ̟ρέ̟ει
να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την ̟άροδο του χρόνου. Ο Όµιλος θα
εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
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Τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Ε̟ιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής βασιζόµενων σε
Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οίησης ̟εριορισµένου σκο̟ού στο ∆ΠΧΑ 2.
Σκο̟ός της εν λόγω τρο̟ο̟οίησης είναι να ̟αράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό
συγκεκριµένων τύ̟ων συναλλαγών ̟ληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο
συγκεκριµένα, η τρο̟ο̟οίηση εισάγει τις α̟αιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της ε̟ίδρασης
των ̟ροϋ̟οθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην ε̟ιµέτρηση των ̟ληρωµών βασιζόµενων σε
συµµετοχικούς τίτλους ̟ου διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών
̟ληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους ̟ου φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε
συµψηφιστική βάση για υ̟οχρέωση ̟αρακράτησης φόρου, καθώς και µία τρο̟ο̟οίηση στους όρους και
̟ροϋ̟οθέσεις µίας ̟ληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η ο̟οία µεταβάλλει την
ταξινόµηση της συναλλαγής α̟ό διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς
τίτλους. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν
και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε το
∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2018)
Τον Σε̟τέµβριο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκο̟ός των εν λόγω
τρο̟ο̟οιήσεων είναι να ̟ροσδιοριστεί ο χειρισµός των ̟ροσωρινών λογιστικών ε̟ιδράσεων λόγω της
διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υ̟ό έκδοση
Προτύ̟ου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τρο̟ο̟οιήσεις στις υφιστάµενες α̟αιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4
ε̟ιτρέ̟ουν στις οικονοµικές οντότητες των ο̟οίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να
αναβάλλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («̟ροσωρινή α̟αλλαγή»), και ε̟ιτρέ̟ουν σε όλους
τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοι̟ά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή
στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα ̟ου ενδέχεται να ̟ροκύψει α̟ό την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 ̟ριν την
έκδοση του νέου Προτύ̟ου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («̟ροσέγγιση ε̟ικάλυψης»). Ο Όµιλος θα
εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 20142016», η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό µία σειρά τρο̟ο̟οιήσεων σε ορισµένα Πρότυ̟α και α̟οτελεί µέρος του
̟ρογράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στον κύκλο
αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: Α̟οσαφήνιση του ̟εδίου εφαρµογής του Προτύ̟ου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή
των βραχυ̟ρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για ̟ρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Ε̟ιµέτρηση
µίας συγγενούς ή µίας κοινο̟ραξίας στην εύλογη αξία. Οι τρο̟ο̟οιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων
των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται για
ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν λόγω
∆ιερµηνεία ̟εριλαµβάνει τις α̟αιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία ̟ου θα ̟ρέ̟ει να
χρησιµο̟οιείται κατά την ̟αρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (̟.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει
ληφθεί ή δοθεί ̟ληρωµή ̟ροκαταβολικά. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Ε̟ενδύσεων σε Ακίνητα α̟ό ή σε άλλες κατηγορίες»
(εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
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Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση τρο̟ο̟οιήσεων ̟εριορισµένου σκο̟ού στο ∆ΛΠ
40. Σκο̟ός των εν λόγω τρο̟ο̟οιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές α̟ό, ή σε ε̟ενδύσεις
σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση α̟ό, ή σε ε̟ενδύσεις σε ακίνητα θα ̟ρέ̟ει να
̟ραγµατο̟οιείται µόνο εφόσον υ̟άρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια µεταβολή
στη χρήση του ακινήτου θα ̟εριελάµβανε την αξιολόγηση του κατά ̟όσον το εν λόγω ακίνητο ̟ληροί τα
κριτήρια ταξινόµησής του ως ε̟ενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα ̟ρέ̟ει να
υ̟οστηρίζεται α̟ό σχετική τεκµηρίωση /α̟οδεικτικά στοιχεία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων
των ̟αρα̟άνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.

3.3. ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενο̟οίησης εταιρειών
Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της JUMBO Α.Ε.Ε.
είναι οι ακόλουθες:
Μητρική Εταιρεία:
Η Ανώνυµη Εµ̟ορική Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «JUMBO» ιδρύθηκε το έτος 1986, µε έδρα σήµερα στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύ̟ρου 9
& Ύδρας), είναι εισηγµένη α̟ό το έτος 1997 στο Χρηµατιστήριο Αξιών και είναι εγγεγραµµένη στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 και αριθµό
Γ.Ε.ΜΗ 121653960000. Η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου
Αξιών.
Θυγατρικές εταιρείες:
1. Η θυγατρική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO TRADING LTD», είναι Κυ̟ριακή Εταιρεία
̟εριορισµένης ευθύνης (Limited). Ιδρύθηκε το έτος 1991. Έδρα αυτής, η Λευκωσία Κύ̟ρου (Λεωφ.
Αβραάµ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάµια της Λευκωσίας). Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εφόρου
Εταιριών Κύ̟ρου µε αριθµό Ε 44824. ∆ραστηριο̟οιείται στην Κύ̟ρο στο ίδιο αντικείµενο µε τη µητρική
δηλαδή το λιανικό εµ̟όριο ̟αιχνιδιών. Η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των δικαιωµάτων
ψήφου αυτής.
2. Η θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO EC.B. LTD» συστάθηκε την
1η Σε̟τεµβρίου 2005 ως Μονο̟ρόσω̟η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε αριθµό Μητρώου – Μερίδας
96904, τόµος 1291 του Πρωτοδικείου Σόφιας και σύµφωνα µε τις ̟ρόνοιες και ̟ροϋ̟οθέσεις του αρ. 115
Ε.Ν. Έδρα αυτής η Σόφια Βουλγαρίας (Bul. Bulgaria 51 Sofia 1404). Η Μητρική κατέχει το 100% των
µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής.

3. Η θυγατρική εταιρεία στη Ρουµανία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO EC.R. S.R.L» συστάθηκε την 9η
Αυγούστου 2006 ως Εταιρεία ̟εριορισµένης ευθύνης (srl) µε αριθµό διάταξης στο εµ̟ορικό Μητρώο
J40/12864/2006, µε έδρα το Βουκουρέστι, στον τοµέα 3, ε̟ί της λεωφόρου B-dul Theodor Pallady,
αριθ.51, κτίριο Centrul de Calcul στον 5ο όροφο. Η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των
δικαιωµάτων ψήφου αυτής.
4. Η θυγατρική εταιρεία ASPETΤO Ltd ιδρύθηκε την 21.8.2006 µε έδρα την Λευκωσία Κύ̟ρου
(Λεωφ. Αβραάµ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάµια της Λευκωσίας). Η «JUMBO TRADING LTD» κατέχει το
100% των ψήφων της εταιρείας αυτής.
5. Η εταιρεία WESTLOOK SRL είναι θυγατρική της εταιρείας ΑSPETΤO Ltd η ο̟οία κατέχει το
100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι το Crevedia της κοµητείας Dâmboviţa
(αυτοκινητόδροµος Bucureşti – Târgovişte, Αρ. 670, ∆ιαµέρισµα 52). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις
16.10.2006.
6. Η εταιρεία RIMOKIN PROPERTIES LTD είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING
LTD η ο̟οία κατέχει το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύ̟ρου
(Λεωφ. Αβραάµ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάµια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 28.07.2014.
7. Η εταιρεία GEOCAM HOLDINGS LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO
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TRADING LTD η ο̟οία κατέχει το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της
Κύ̟ρου (Λεωφ. Αβραάµ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάµια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις
13.03.2015.
8. Η εταιρεία GEOFORM LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η
ο̟οία κατέχει το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύ̟ρου (Λεωφ.
Αβραάµ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάµια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 13.03.2015.
Οι εταιρείες του Οµίλου οι ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται στις ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
και η µέθοδος ενο̟οίησης έχουν ως εξής:
Ενο̟οιηµένη
θυγατρική
JUMBO
TRADING LTD
JUMBO EC.B LTD
JUMBO EC.R SRL
ASPETTO LTD
WESTLOOK SRL
RΙΜΟΚΙΝ
PROPERTIES LTD
GEOCAM
HOLDINGS
LIMITED
GEOFORM
LIMITED

Ποσοστό & είδος
συµµετοχής
100% Άµεση

Έδρα

∆ραστηριότητα

Κύ̟ρος

Εµ̟ορική

Μέθοδος
ενο̟οίησης
Ολική ενο̟οίηση

100% Άµεση
100% Άµεση
100% Έµµεση
100% Έµµεση
100% Έµµεση

Βουλγαρία
Ρουµανία
Κύ̟ρος
Ρουµανία
Κύ̟ρος

Εµ̟ορική
Εµ̟ορική
Ε̟ενδυτική
Ε̟ενδυτική
Ε̟ενδυτική

Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση

100% Έµµεση

Κύ̟ρος

Ε̟ενδυτική

Ολική ενο̟οίηση

100% Έµµεση

Κύ̟ρος

Ε̟ενδυτική

Ολική ενο̟οίηση

Κατά την διάρκεια της ̟εριόδου δεν µεταβλήθηκε η δοµή του Οµίλου.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 33

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

4. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
4.1 Οικονοµικές ̟ληροφορίες κατά τοµέα
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς Ελλάδα, Κύ̟ρο, Βουλγαρία και Ρουµανία ως
τοµείς ̟ληροφόρησης. Οι στρατηγικές α̟οφάσεις της ∆ιοίκησης λαµβάνονται µε βάση τα λειτουργικά
α̟οτελέσµατα του κάθε ̟αρουσιαζόµενου τοµέα, τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται για την µέτρηση της
α̟οδοτικότητάς τους.
Οι δραστηριότητες του Οµίλου, οι ο̟οίες δεν ̟ληρούν τα κριτήρια και τα ̟οσοτικά όρια του ∆ΠΧΑ 8 για
να α̟οτελέσουν διακριτό λειτουργικό τοµέα, συνδυάζονται και ̟αρουσιάζονται υ̟ό την ̟εριγραφή
«Λοι̟ά». Στα «Λοι̟ά» ̟εριλαµβάνονται έσοδα και έξοδα τα ο̟οία δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις να
κατανεµηθούν καθότι χρησιµο̟οιούνται για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου.
Στον τοµέα Ελλάδα η διοίκηση της Εταιρείας ̟αρακολουθεί και τις ̟ωλήσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί α̟ό την
Ελλάδα ̟ρος την ΠΓ∆Μ (FYROM) και Σερβία, βάσει σύµβασης εµ̟ορικής συνεργασίας µε τον
ανεξάρτητο ̟ελάτη Veropoulos Dooel, ̟ρος την Αλβανία και Κόσσοβο βάσει σύµβασης εµ̟ορικής
συνεργασίας µε τον ανεξάρτητο ̟ελάτη Kid Zone Sh.p.k. Το σύνολο των ̟ωλήσεων της Εταιρείας ̟ρος
τα Σκό̟ια, την Αλβανία, Κόσσοβο και Σερβία για την ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016 ανήλθαν στο ̟οσό
των 11.482 χιλ. ευρώ.
Τα α̟οτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα για το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης αναλύονται ως
εξής:
01/07/2016-31/12/2016
(ποσά σε ευρώ)
Πωλήσεις
Ενδοεταιρικές πωλήσεις
Σύνολα καθαρών
πωλήσεων

Ελλάδα

Κύπρος

Βουλγαρία

Ρουµανία

Λοιπά

Σύνολο

341.983.723
(66.948.509)

47.207.893
(164.112)

40.379.777
(247.301)

39.789.137
(104.207)

-

469.360.529
(67.464.129)

275.035.214

47.043.781

40.132.476

39.684.930

-

401.896.400

(134.343.430)

(22.928.644)

(19.955.153)

(18.937.178)

-

(196.164.405)

140.691.784

24.115.137

20.177.323

20.747.752

-

205.731.995

(353.446)
(65.469.082)
-

(6.024.667)
-

(7.487.482)
-

(6.656.228)
-

3.219.973
(13.014.995)
(170.646)
(3.827.477)

3.219.973
(13.368.441)
(85.808.106)
(3.827.477)

78.984.805

18.090.471

12.689.841

14.091.524

(17.908.697)

105.947.944

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

-

-

-

-

(2.667.359)

(2.667.359)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα

-

-

-

-

3.772.887

3.772.887

-

-

-

-

(50.900)

(50.900)

78.984.805

18.090.471

12.689.841

14.091.524

(16.854.069)

107.002.572

-

-

-

-

(25.587.632)

(25.587.632)

78.984.805

18.090.471

12.689.841

14.091.524

(42.441.701)

81.414.940

(7.276.845)

(890.817)

(1.666.091)

(1.131.933)

(441.494)

(11.407.179)

Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
εκµετάλλευσης
Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα ∆ιάθεσης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών
αποτελεσµάτων

Κέρδη προ Φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά φόρων
Αποσβέσεις ενσώµατων
και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
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Τα α̟οτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα για το ̟ρώτο εξάµηνο της ̟ροηγούµενης χρήσης αναλύονται ως
εξής:
01/07/2015-31/12/2015
(ποσά σε ευρώ)

Ελλάδα

Πωλήσεις
Ενδοεταιρικές πωλήσεις
Σύνολα καθαρών
πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
εκµετάλλευσης
Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα ∆ιάθεσης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών
αποτελεσµάτων

Κύπρος

Βουλγαρία

Ρουµανία

Λοιπά

Σύνολο

317.045.279
(51.830.763)

46.241.276
(450.720)

32.540.446
(241.496)

28.649.580
(207.922)

-

424.476.581
(52.730.902)

265.214.516

45.790.555

32.298.950

28.441.658

-

371.745.679

(128.527.605)

(22.047.379)

(15.938.691)

(13.645.986)

-

(180.159.661)

136.686.911

23.743.176

16.360.259

14.795.672

-

191.586.018

(830.181)
(63.449.636)
-

(6.101.905)
-

(6.256.160)
-

(5.482.633)
-

1.768.543
(12.568.199)
(331.270)
(4.079.391)

1.768.543
(13.398.380)
(81.621.604)
(4.079.391)

72.407.095

17.641.271

10.104.099

9.313.039

(15.210.317)

94.255.187

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

-

-

-

-

(3.265.182)

(3.265.182)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα

-

-

-

-

3.952.929

3.952.929

-

-

-

-

1.872.240

1.872.240

72.407.095

17.641.271

10.104.099

9.313.039

(12.650.330)

96.815.174

-

-

-

-

(24.295.475)

(24.295.475)

Κέρδη µετά φόρων

72.407.095

17.641.271

10.104.099

9.313.039

(36.945.805)

72.519.699

Αποσβέσεις ενσώµατων
και άυλων περιουσιακών
στοιχείων

(7.278.863)

(960.273)

(1.673.555)

(1.105.012)

(280.459)

(11.298.163)

Κέρδη προ Φόρων
Φόρος εισοδήµατος

Η κατανοµή των στοιχείων του ενεργητικού και των υ̟οχρεώσεων στους ε̟ιχειρηµατικούς τοµείς για τις
̟εριόδους 01.07.2016- 31.12.2016 και 01.07.2015- 30.06.2016 αναλύεται ως εξής:
31/12/2016
(ποσά σε ευρώ)

Ελλάδα

Ενεργητικό Τοµέα

478.941.982

Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Ενεργητικού

Κύπρος
74.805.072

-

-

Βουλγαρία
102.410.833

Ρουµανία
48.452.204

-

Ενοποιηµένο Ενεργητικό

478.941.982

74.805.072

102.410.833

48.452.204

Υποχρεώσεις Τοµέα

224.137.330

5.344.510

2.437.842

7.199.868

Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Υποχρεώσεων

-

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

224.137.330

5.344.510

2.437.842

7.199.868

Λοιπά

Σύνολο
704.610.091

531.732.052

531.732.052

531.732.052

1.236.342.143

239.119.550

86.804.451

86.804.451

86.804.451

325.924.001

Προσθήκες παγίων Οµίλου
(ποσά σε ευρώ)
Ελλάδα
Κύπρος
Βουλγαρία
Ρουµανία
Σύνολο

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

31/12/2016
10.504.528
4.912.749
939.039
115.767
16.472.083
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30/06/2016
(ποσά σε ευρώ)

Ελλάδα

Ενεργητικό Τοµέα

467.954.218

Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Ενεργητικού

Κύπρος
75.482.254

-

-

Βουλγαρία
102.190.256

Ρουµανία
49.147.858

-

Ενοποιηµένο Ενεργητικό

467.954.218

75.482.254

102.190.256

49.147.858

Υποχρεώσεις Τοµέα

217.381.675

2.217.432

1.108.642

13.881.153

Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Υποχρεώσεων

-

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

-

217.381.675

2.217.432

-

-

1.108.642

Λοιπά

13.881.153

Σύνολο
694.774.586

514.636.779

514.636.779

514.636.779

1.209.411.365

234.588.902

59.231.836

59.231.836

59.231.836

293.820.738

Προσθήκες παγίων Οµίλου
(ποσά σε ευρώ)
Ελλάδα
Κύπρος
Βουλγαρία
Ρουµανία
Σύνολο

30/06/2016
17.371.017
4.737.037
23.280
2.266.885
24.398.220

Η κύρια δραστηριότητα του Οµίλου είναι η λιανική ̟ώληση ̟αιχνιδιών, βρεφικών ειδών,
βιβλιοχαρτο̟ωλείου, ε̟οχιακών ειδών και ειδών σ̟ιτιού.

ειδών

Οι ̟ωλήσεις ανά τύ̟ο είδους για το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής:

Τύπο Είδους

Πωλήσεις ανά τύπο είδους για τη χρήση 01/07/2016-31/12/2016
Αξία Πωλήσεων σε
Ευρώ
Ποσοστό επί συνόλου

Παιχνίδι

92.310.322

22,97%

Βρεφικά είδη

24.136.388

6,01%

Βιβλιοχαρτοπωλείο

36.397.308

9,06%

Εποχιακά

102.701.495

25,55%

Είδη Σπιτιού

117.504.021

29,24%

28.595.141

7,12%

251.725

0,06%

Ψιλικά και παρόµοια είδη
∆ιάφορα

401.896.400

Σύνολο

100,00%

Σηµειώνεται ότι η κατηγορία «Ψιλικά και ̟αρόµοια είδη» στην αντίστοιχη ̟ερσινή ̟ερίοδο
συµ̟εριλαµβανόταν στην κατηγορία «Παιχνίδι» και αντιστοιχούσε στο 2% ̟ερί̟ου των συνολικών
̟ωλήσεων της αντίστοιχης ̟ερσινής ̟εριόδου.
Οι ̟ωλήσεις ανά τύ̟ο είδους για το ̟ρώτο εξάµηνο της ̟ροηγούµενης χρήσης είχαν ως εξής:

Τύπο Είδους

Πωλήσεις ανά τύπο είδους για τη περίοδο 01/07/2015-31/12/2015
Αξία Πωλήσεων σε
Ευρώ
Ποσοστό επί συνόλου
107.760.769

28,99%

Βρεφικά είδη

25.028.483

6,73%

Βιβλιοχαρτοπωλείο

34.517.019

9,29%

Εποχιακά

98.595.442

26,52%

105.675.796

28,43%

168.170

0,05%

Παιχνίδι

Είδη Σπιτιού
∆ιάφορα
Σύνολο

371.745.679
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4.2 Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος της ̟εριόδου 01.07.2016- 31.12.2016 υ̟ολογίστηκε µε συντελεστή 29% ε̟ί των
κερδών της µητρικής, σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 10% κατά µέσο όρο ε̟ί των
κερδών της θυγατρικής εταιρείας JUMBO EC.B. της Βουλγαρίας και 16% των θυγατρικών JUMBO EC.R
SRL και WESTLOOK SRL της Ρουµανίας. Για τις θυγατρικές εταιρείες στην Κύ̟ρο ο φορολογικός
συντελεστής είναι 12,5%.
Η ̟ρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος ̟ου α̟εικονίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο Φόρου Εισοδήµατος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
31/12/2015
25.302.639
284.993
25.587.632

23.055.427
1.240.048
24.295.475

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
31/12/2015
20.128.596
300.614
20.429.211

18.969.044
1.244.873
20.213.917

Στον αναβαλλόµενο φόρο της συγκριτικής ̟εριόδου για τον Όµιλο και την Εταιρεία ̟εριλαµβάνεται
̟οσό ύψους € 856.093, ̟ου σχετίζεται µε την ε̟ίδραση α̟ό την αύξηση του φορολογικού συντελεστή α̟ό
26% σε 29% στην Ελλάδα.

4.3 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής:
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
Ποσά σε €
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της
µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού
µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά
µετοχή)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/07/201601/07/201531/12/2016
31/12/2015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/201601/07/201531/12/2016
31/12/2015

81.414.940

72.519.699

48.839.674

46.085.348

136.059.759

136.059.759

136.059.759

136.059.759

0,5984

0,5330

0,3590

0,3387

Τα κέρδη ανά µετοχή υ̟ολογίστηκαν µε βάση των ε̟ιµερισµό των κερδών, µετά α̟ό φόρους, ε̟ί του
συνολικού σταθµισµένου αριθµού των µετοχών της µητρικής εταιρείας.
Στις 31.12.2016 δεν κατέχονταν µετοχές της Μητρικής, είτε α̟ό την ίδια είτε α̟ό τις θυγατρικές της
ε̟ιχειρήσεις. Ε̟ι̟λέον, κατά την ε̟ισκο̟ούµενη ̟ερίοδο δεν υφίστανται τίτλοι δυνητικά µετατρέψιµοι
σε µετοχές, οι ο̟οίοι θα µ̟ορούσαν να οδηγήσουν στην α̟οµείωση των κερδών ανά µετοχή.

4.4 Ενσώµατες ακινητο̟οιήσεις
α. Α̟οσβέσεις
Οι α̟οσβέσεις των ενσώµατων ακινητο̟οιήσεων (̟λην των οικο̟έδων) υ̟ολογίζονται µε την σταθερή
µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:
Κτίρια
30 – 35 έτη
Μηχανολογικός εξο̟λισµός
5 - 20 έτη
Μεταφορικά µέσα
5 – 10 έτη
Λοι̟ός εξο̟λισµός
4 - 10 έτη
Ηλεκτρονικοί υ̟ολογιστές και ̟ρογράµµατα
3 – 5 έτη
β. Προσθήκες ̟αγίων
Οι καθαρές ε̟ενδύσεις για αγορά ̟αγίων στοιχείων της Εταιρείας για την ̟ερίοδο 01.07.2016- 31.12.2016
ανήλθαν σε € 10.505 χιλ. και του Οµίλου σε € 16.472 χιλ. Στις 31.12.2016 ο Όµιλος είχε δεσµεύσεις για
κατασκευή κτιρίων –τεχνικών έργων συνολικό ̟οσό € 615 χιλ. α̟ό τα ο̟οία ̟οσό € 540 χιλ. αφορά την
Εταιρεία.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 37

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.
Η ανάλυση των ενσώµατων ακινητο̟οιήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
(̟οσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

Γήπεδα

Κτίρια και
βελτιώσεις κτιρίων

Μεταφορικά
µέσα

Μηχανήµατα Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

Λογισµικά
προγ ράµµατα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο ενσώµατων
ακινητοποιήσεων

Αξία κτήσης 30/06/2015
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2015

142.973.687
0
142.973.687

405.579.391
(92.648.704)
312.930.687

7.678.131
(1.487.935)
6.190.196

97.929.002
(63.841.790)
34.087.212

3.494.797
(2.762.239)
732.558

966.810
0
966.810

658.621.818
(160.740.668)
497.881.150

Αξία κτήσης 30/06/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2016

148.143.090
0
148.143.090

416.499.842
(107.319.195)
309.180.647

7.800.195
(1.676.337)
6.123.858

101.458.678
(70.306.468)
31.152.210

3.497.610
(3.024.369)
473.241

3.694.547
0
3.694.547

681.093.962
(182.326.370)
498.767.592

Αξία κτήσης 31/12/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 31/12/2016

147.865.988
0
147.865.988

429.562.031
(114.818.117)
314.743.914

9.913.335
(1.293.165)
8.620.170

104.540.001
(73.332.610)
31.207.391

3.519.282
(3.155.198)
364.084

386.892
0
386.892

695.787.529
(192.599.091)
503.188.438

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γήπεδα

Κτίρια και
βελτιώσεις κτιρίων

Μεταφορικά
µέσα

Μηχανήµατα Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

Λογ ισµικά
προγ ράµµατα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο ενσώµατων
ακινητοποιήσεων

Αξία κτήσης 30/06/2015
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2015

81.181.867
0
81.181.867

257.107.965
(71.724.322)
185.383.643

1.498.222
(1.287.906)
210.316

76.468.311
(54.430.227)
22.038.084

2.535.715
(1.967.205)
568.510

0
0
0

418.792.081
(129.409.658)
289.382.423

Αξία κτήσης 30/06/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2016

85.148.978
0
85.148.978

266.291.302
(81.355.128)
184.936.174

1.581.397
(1.233.141)
348.256

78.712.382
(58.707.522)
20.004.860

2.516.868
(2.153.071)
363.797

704.983
0
704.983

434.955.913
(143.448.860)
291.507.053

Αξία κτήσης 31/12/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 31/12/2016

85.735.858
0
85.735.858

274.197.294
(86.324.658)
187.872.636

1.010.037
(711.466)
298.571

80.468.612
(60.599.031)
19.869.581

2.516.868
(2.243.838)
273.031

27.250
0
27.250

443.955.922
(149.878.991)
294.076.931
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Η κίνηση των ̟αγίων µέσα στην ̟ερίοδο για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής:
(̟οσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
Κτίρια και βελτιώσεις
κτιρίων

Γήπεδα

Μεταφορικά µέσα

Μηχανήµατα Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

Λογ ισµικά
προγ ράµµατα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο ενσώµατων
ακινητοποιήσεων

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 30/06/2015

142.973.687

405.579.391

7.678.131

97.929.002

3.494.797

966.810

658.621.818

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2016

5.370.756
(95.735)
(105.618)
148.143.090

11.478.157
(227.759)
(329.947)
416.499.842

280.613
(158.549)
0
7.800.195

4.421.513
(820.043)
(71.794)
101.458.678

23.505
(18.847)
(1.846)
3.497.610

4.513.005
(1.800.330)
15.062
3.694.547

26.087.548
(3.121.261)
(494.144)
681.093.962

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31/12/2016

586.880
(832.571)
(31.411)
147.865.988

3.937.603
9.232.843
(108.257)
429.562.031

2.713.150
(600.010)
0
9.913.335

3.022.367
84.176
(25.220)
104.540.001

11.459
10.967
(754)
3.519.282

6.200.624
(9.508.385)
107
386.892

16.472.083
(1.612.980)
(165.536)
695.787.529

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2015

0

(92.648.704)

(1.487.935)

(63.841.790)

(2.762.239)

0

(160.740.668)

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2016

0
0
0
0

(14.800.592)
109.776
20.325
(107.319.195)

(346.950)
158.548
0
(1.676.337)

(6.835.252)
375.631
(5.057)
(70.306.468)

(276.377)
15.461
(1.214)
(3.024.369)

0
0
0
0

(22.259.172)
659.416
14.054
(182.326.370)

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31/12/2016

0
0
0
0

(7.511.953)
0
13.032
(114.818.117)

(190.838)
574.010
0
(1.293.165)

(3.381.227)
343.290
11.795
(73.332.610)

(131.573)
0
744
(3.155.198)

0
0
0
0

(11.215.591)
917.300
25.570
(192.599.091)
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Η κίνηση των ̟αγίων µέσα στην ̟ερίοδο για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
(̟οσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κτίρια και βελτιώσεις
κτιρίων

Γήπεδα

Μεταφορικά µέσα

Μηχανήµατα - Έπιπλα
και λοιπός εξοπλισµός

Λογ ισµικά
προγ ράµµατα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο ενσώµατων
ακινητοποιήσεων

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 30/06/2015

81.181.867

257.107.965

1.498.222

76.468.311

2.535.715

0

418.792.081

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2016

3.967.111
0
0
85.148.978

9.411.096
(227.759)
0
266.291.302

241.723
(158.548)
0
1.581.397

3.046.104
(802.033)
0
78.712.382

0
(18.847)
0
2.516.868

704.983
0
0
704.983

17.371.017
(1.207.185)
0
434.955.913

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31/12/2016

586.880
0
0
85.735.858

3.832.591
4.073.400
0
274.197.294

28.650
(600.010)
0
1.010.037

2.331.612
(575.382)
0
80.468.612

0
0
0
2.516.868

3.724.794
(4.402.527)
0
27.250

10.504.528
(1.504.519)
0
443.955.922

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2015

0

(71.724.322)

(1.287.906)

(54.430.227)

(1.967.205)

0

(129.409.658)

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2016

0
0
0
0

(9.740.582)
109.776
0
(81.355.128)

(103.783)
158.548

(4.589.057)
311.762

(201.327)
15.461

0

(1.233.141)

(58.707.522)

(2.153.071)

0

(14.634.749)
595.547
0
(143.448.860)

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 31/12/2016

0
0
0
0

(4.969.529)
0
0
(86.324.658)

(52.335)
574.010
0
(711.466)

(2.234.799)
343.290
0
(60.599.031)

(90.766)
0
0
(2.243.838)

0
0
0
0

(7.347.430)
917.300
0
(149.878.991)
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γ. Εµ̟ράγµατες ασφάλειες ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων
Κατά την 31.12.2016 δεν υ̟άρχουν εµ̟ράγµατα βάρη για τον Όµιλο:

4.5 Ε̟ενδύσεις σε ακίνητα (εκµισθώσεις ακινήτων)
Ο Όµιλος ̟ροσδιόρισε ως ε̟ενδύσεις σε ακίνητα ιδιοκτησίες ή τµήµα ιδιοκτησιών οι ο̟οίες µ̟ορούν να
α̟οτιµηθούν ξεχωριστά και α̟οτελούν ένα σηµαντικό µέρος του υ̟ό εκµετάλλευση ακινήτου. Ο
Όµιλος α̟οτιµά τις συγκεκριµένες ε̟ενδύσεις στο ανα̟όσβεστο κόστος µειωµένο µε τυχόν ζηµίες
α̟οµείωσης.
Συνο̟τικά ̟ληροφοριακά στοιχεία για τις συγκεκριµένες ε̟ενδύσεις συνοψίζονται ως εξής:
Τοποθεσία ακινήτου

Περιγραφή - Λειτουργία ακινήτου

Έσοδα από ενοίκια

Ποσά σε €
Λιµάνι Θεσσαλονίκης

Νέα Ευκαρπία
Ρέντη
Σύνολο

1/7/2016 –
31/12/2016

1/7/2015 –
31/12/2015

28.768
4.500
10.000
43.268

28.768
4.500
12.000
45.268

Μία (1) οριζόντια ιδιοκτησία (χώρος στάθµευσης
αυτοκινήτων 198 θέσεων) στον Α’ πάνω από το
ισόγειο όροφο, µε επιφάνεια 6.422,17 τ.µ., επί του ιδίου
κτιρίου
Κατάστηµα
Κατάστηµα

Καµία α̟ό τις θυγατρικές δεν κατείχε ε̟ενδύσεις σε ακίνητα µέχρι την 31.12.2016.
Το ανα̟όσβεστο κόστος των ε̟ενδύσεων αυτών αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Αξία κτήσης 30/06/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2016

ΟΜΙΛΟΣ
Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια)
11.506.612
(5.771.061)
5.735.551

Αξία κτήσης 31/12/2016
Σωρευµένες αποσβέσεις

11.506.612
(5.962.646)

Υπόλοιπο την 31/12/2016

5.543.966

Η κίνηση του λογαριασµού για την ̟ερίοδο έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια)
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 30/06/2016
Προσθήκες
Μειώσεις – Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31/12/2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2016
Προσθήκες
Μειώσεις – Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31/12/2016

11.506.612
11.506.612

(5.771.061)
(191.585)

(5.962.646)

Οι εύλογες αξίες εκτιµάται ότι δεν διαφέρουν ουσιωδώς α̟ό τις αναγραφόµενες στα βιβλία της
Εταιρείας για τα συγκεκριµένα ακίνητα.
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4.6 Ε̟ενδύσεις σε συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις
Το υ̟όλοι̟ο του κονδυλίου της µητρικής αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Επωνυµία
JUMBO TRADING LTD
JUMBO EC.B LTD

JUMBO EC.R SRL

Έδρα
Αβραάµ Αντωνίου 9- 2330 Κάτω
Λακατάµια Λευκωσία-Κύπρος
Σόφια, λεωφ. Bu. Bulgaria 51
Βουλγαρία
Βουκουρέστι (τοµέας 3, λεωφόρος
B-dul Theodor Pallady, αριθ.51,
κτίριο Centrul de Calcul, 5ος
όροφος),

Ποσοστό συµµετοχής
100%
100%

100%

Ποσό συµµετοχής
11.074.190
127.104.299

68.908.540
207.087.029

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι ε̟ενδύσεις σε θυγατρικές ε̟ιχειρήσεις α̟οτιµώνται στο
κόστος κτήσης τους, µειωµένο µε τυχόν αναγνωρισθείσες ζηµίες α̟οµείωσης. Το κόστος κτήσης α̟οτελεί
την εύλογη αξία του τιµήµατος µειωµένο µε τα άµεσα έξοδα ̟ου σχετίζονται µε την αγορά της
ε̟ένδυσης.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Σελίδα: 42

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

4.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία είχαν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016

Ποσά σε €

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση
Μακροπρόθεσµες δεσµευµένες
τραπεζικές καταθέσεις
Πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Οµόλογα
Ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα

Αξιόγραφα
για
εµπορικούς
σκοπούς
(σε εύλογη
αξία)

∆άνεια και
απαιτήσεις
(στο
αναπόσβεστο
κόστος)

-

-

7.450.404

-

-

976.115

976.115

-

-

4.908.811

-

8.105.520

10.942.653
-

-

-

395.008.256

395.008.256

8.105.520

411.835.835

427.391.759

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση
(σε εύλογη
αξία)

7.450.404

7.450.404

30/06/2016

Σύνολο

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση
(σε εύλογη
αξία)

7.876.142

Αξιόγραφα
για
εµπορικούς
σκοπούς
(σε εύλογη
αξία)

∆άνεια και
απαιτήσεις
(στο
αναπόσβεστο
κόστος)

Σύνολο

-

-

7.876.142

-

-

965.020

965.020

4.908.811

-

-

3.850.328

3.850.328

10.942.653
8.105.520

-

8.156.420

11.341.311
-

11.341.311
8.156.420

-

-

394.732.686

394.732.686

8.156.420

410.889.345

426.921.907

7.876.142

Ο ̟αρα̟άνω ̟ίνακας ̟εριλαµβάνει ανά κατηγορία µόνο τα στοιχεία ̟ου α̟οτελούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, µε βάση τους σχετικούς
ορισµούς ̟ου ̟αρέχονται α̟ό τα ∆ΠΧΑ. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει κατά ̟ερί̟τωση µε τα σχετικά ̟αρουσιαζόµενα κονδύλια
στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016

30/06/2016

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση (σε
εύλογη αξία)

Αξιόγραφα
για
εµπορικούς
σκοπούς
(σε εύλογη
αξία)

∆άνεια και
απαιτήσεις
(στο
αναπόσβεστο
κόστος)

-

-

7.939.438

7.939.438

-

-

4.580.246

4.580.246

Λοιπές Απαιτήσεις

-

-

10.942.653

10.942.653

-

-

9.921.591

9.921.591

Οµόλογα
Ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

-

8.105.520

-

8.105.520

-

8.156.420

-

8.156.420

-

-

178.956.714

178.956.714

-

-

213.433.355

213.433.355

-

8.105.520

197.838.805

205.944.325

-

8.156.420

227.935.192

236.091.612

Ποσά σε €

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις

Σύνολο

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση
(σε εύλογη
αξία)

Αξιόγραφα
για
εµπορικούς
σκοπούς
(σε εύλογη
αξία)

∆άνεια και
απαιτήσεις
(στο
αναπόσβεστο
κόστος)

Σύνολο

Ο ̟αρα̟άνω ̟ίνακας ̟εριλαµβάνει ανά κατηγορία µόνο τα στοιχεία ̟ου α̟οτελούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, µε βάση τους σχετικούς
ορισµούς ̟ου ̟αρέχονται α̟ό τα ∆ΠΧΑ. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει κατά ̟ερί̟τωση µε τα σχετικά ̟αρουσιαζόµενα κονδύλια
στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
Άλλες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις
(στο αναπόσβεστο
κόστος)
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

30/06/2016
Άλλες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις
(στο αναπόσβεστο
κόστος)

1.744.082
52.141.850
144.308.722
32.285.007

5.652.744
38.796.020
144.370.143
37.659.770

230.479.661

226.478.677

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
Άλλες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις
(στο αναπόσβεστο
κόστος)
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

30/06/2016
Άλλες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις
(στο αναπόσβεστο
κόστος)

49.587.645
144.226.614
21.737.635

37.654.818
144.189.979
27.605.790

215.551.894

209.450.587

Οι ̟αρα̟άνω ̟ίνακες ̟εριλαµβάνουν για τον Όµιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα, ανά κατηγορία, µόνο
τα στοιχεία ̟ου α̟οτελούν χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις, µε βάση τους σχετικούς ορισµούς ̟ου
̟αρέχονται α̟ό τα ∆ΠΧΑ. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει κατά ̟ερί̟τωση µε
τα σχετικά ̟αρουσιαζόµενα κονδύλια στις Οικονοµικές Καταστάσεις.

4.7.1 ∆ιαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα διαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα αναλύονται ως εξής:
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016

Μετατροπή καταθέσεων της τράπεζας Κύπρου
σε µετοχές
Επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών
Σύνολο διαθέσιµων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων
Ανάλυση κίνησης χρήσης:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο ανοίγµατος
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κέρδη /(Ζηµιές) αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων
προς πώληση

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2016

3.793.961

4.010.759

-

-

3.656.443

3.865.383

-

-

7.450.404

7.876.142

-

-

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2016

7.876.142

10.377.348

-

-

-

-

-

-

(425.737)

(2.501.206)

-

-

-

-

-

-

7.450.404

7.876.142

-

-

Αποµείωση
Υπόλοιπο κλεισίµατος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.7.2 Αξιόγραφα για εµ̟ορικούς σκο̟ούς – Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Οµόλογα
Σύνολο
Ανάλυση κίνησης χρήσης:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο ανοίγµατος
Πωλήσεις
Κέρδη/(Ζηµιές) αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο κλεισίµατος

31/12/2016
8.105.520
8.105.520

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2016
8.156.420
8.156.420

31/12/2016
8.105.520
8.105.520

Ο ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2016
8.156.420
8.156.420

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2016

8.156.420

5.911.120

8.156.420

5.911.120

-

-

-

-

(50.900 )

2.245.300

(50.900 )

2.245.300

8.105.520

8.156.420

8.105.520

8.156.420

Το εµ̟ορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας και του Οµίλου ̟εριλαµβάνει ε̟ενδύσεις σε εταιρικά οµόλογα
εκδόσεως της ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου.

4.7.3 Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων
Στον ̟ίνακα ̟αρακάτω ̟αρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ̟ου ε̟ιµετρώνται στην εύλογη
αξία στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, σε αντιστοιχία µε την ιεραρχία της εύλογης αξίας. Σύµφωνα µε
την ιεραρχία ε̟ιµέτρησης της εύλογης αξίας τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού και ̟αθητικού
οµαδο̟οιούνται σε τρία ε̟ί̟εδα ανάλογα µε τη σηµαντικότητα των δεδοµένων ̟ου εισάγονται για την
ε̟ιµέτρηση της εύλογης αξίας τους. Η ιεραρχία της εύλογης αξίας έχει τα ακόλουθα τρία ε̟ί̟εδα:
Ε̟ί̟εδο 1: τιµές ̟ου λαµβάνονται α̟ό ενεργό αγορά για ̟ανοµοιότυ̟α στοιχεία ενεργητικού ή
υ̟οχρεώσεις,
Ε̟ί̟εδο 2: εισαγωγή δεδοµένων διαφορετικών α̟ό τιµές ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ε̟ί̟εδο 1
̟ου είναι ̟αρατηρήσιµες για τα στοιχεία ενεργητικού ή τις υ̟οχρεώσεις, είτε άµεσα (̟.χ. τιµές) είτε
έµµεσα (̟.χ. ̟ροερχόµενες α̟ό τιµές) και,
Ε̟ί̟εδο 3: εισαγωγή δεδοµένων για στοιχεία ενεργητικού και ̟αθητικού ̟ου δεν βασίζονται σε
̟αρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς (µη ̟αρατηρήσιµα δεδοµένα)
Το ε̟ί̟εδο µέσα στο ο̟οίο τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ή οι υ̟οχρεώσεις
κατηγοριο̟οιούνται καθορίζεται βάσει του χαµηλότερου ε̟ι̟έδου σηµαντικότητας των δεδοµένων ̟ου
εισάγονται στην ε̟ιµέτρηση της εύλογης αξίας.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και οι υ̟οχρεώσεις ̟ου ε̟ιµετρώνται στην εύλογη αξία
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης κατηγοριο̟οιούνται στην ιεραρχία της εύλογης αξίας ως εξής:

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποτίµηση σε εύλογες αξίες στην λήξη της χρήσης χρησιµοποιώντας:
31/12/2016

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

8.105.520

8.105.520

-

-

Περιγραφή
-Οµόλογα
-Mετοχικοί τίτλοι
Σύνολα περιουσιακών στοιχείων
αποτιµώµενα σε εύλογη αξία

7.450.404

7.450.404

-

-

15.555.924

15.555.924

-

-
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Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποτίµηση σε εύλογες αξίες στην λήξη της χρήσης χρησιµοποιώντας:
30/06/2016

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

8.156.420

8.156.420

-

-

7.876.142

7.876.142

-

-

16.032.562

16.032.562

-

-

Περιγραφή
-Οµόλογα
-Mετοχικοί τίτλοι
Σύνολα περιουσιακών στοιχείων
αποτιµώµενα σε εύλογη αξία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

Αποτίµηση σε εύλογες αξίες στην λήξη της χρήσης χρησιµοποιώντας:
31/12/2016

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

8.105.520

8.105.520

-

-

-

-

-

-

8.105.520

8.105.520

-

-

Περιγραφή
-Οµόλογα
- Mετοχικοί τίτλοι
Σύνολα περιουσιακών στοιχείων
αποτιµώµενα σε εύλογη αξία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

Αποτίµηση σε εύλογες αξίες στην λήξη της χρήσης χρησιµοποιώντας:
30/06/2016

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

8.156.420

8.156.420

-

-

-

-

-

-

8.156.420

8.156.420

-

-

Περιγραφή
-Οµόλογα
- Mετοχικοί τίτλοι
Σύνολα περιουσιακών στοιχείων
αποτιµώµενα σε εύλογη αξία

Τα οµόλογα τα ο̟οία δια̟ραγµατεύονται σε ενεργό αγορά α̟οτιµώνται στην τιµή κλεισίµατός τους την
ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι µετοχές ̟ου είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια α̟οτιµώνται µε βάση τις τιµές κλεισίµατός τους την
ηµεροµηνία αναφοράς.
Οι µετοχικοί τίτλοι Οµίλου αφορούν τις µετοχές της Τρά̟εζας Κύ̟ρου ̟ου κατέχονται α̟ό την
θυγατρική εταιρεία Jumbo Trading Ltd. Το 47,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της θυγατρικής
εταιρείας Jumbo Trading Ltd στην Τρά̟εζα Κύ̟ρου µετατρά̟ηκαν µετά την α̟όφαση του Eurogroup το
Μάρτιο του 2013 σε 27.099.720 κοινές µετοχές της Τρά̟εζας Κύ̟ρου, ̟ου α̟οτιµούνται µε βάση την τιµή
κλεισίµατος στις 31.12.2016 και ̟εριλαµβάνονται στο Ε̟ί̟εδο 1. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής
χρήσης του 2014/2015 η θυγατρική εταιρεία Jumbo Trading Ltd α̟έκτησε ε̟ι̟ρόσθετες 26.117.453
µετοχές στην Τρά̟εζα Κύ̟ρου συνολικής αξίας € 6.268.188. Η τιµή της µετοχής στο κλείσιµο της
31.12.2016 ήταν €0,14 και α̟ό την α̟οτίµηση των µετοχών ̟ροέκυψε ζηµία ̟οσό € 425.737 η ο̟οία
α̟εικονίζεται στην κατάσταση των Λοι̟ών Εσόδων των Ενδιάµεσων Συνο̟τικών Οικονοµικών
Καταστάσεων.
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4.8 Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες α̟αιτήσεις
Το υ̟όλοι̟ο του κονδυλίου αναλύεται ως εξής:
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Ποσά σε €
∆οσµένες εγγυήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
30/06/2016

H ETΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
30/06/2016

6.674.472

6.709.142

6.656.639

6.692.111

Προπληρωµένα έξοδα

10.113.810

10.430.022

694.412

732.981

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων
απαιτήσεων

16.788.282

17.139.164

7.351.051

7.425.092

Το σύνολο του κονδυλίου «∆οσµένες εγγυήσεις» αφορά µακρο̟ρόθεσµες εγγυήσεις οι ο̟οίες θα
εισ̟ραχθούν ή θα ε̟ιστραφούν µετά το τέλος της ε̟όµενης χρήσης.
Το ̟οσό των ̟ρο̟ληρωµένων εξόδων αφορά µακροχρόνιας λήξης ̟ρο̟ληρωµένα έξοδα µίσθιων
καταστηµάτων. Στο ̟οσό ̟εριλαµβάνεται και το ̟οσό των € 7.944.728 α̟ό σύνολο € 10.000.000 ̟ου
κατέβαλε, η θυγατρική Εταιρεία Jumbo Trading, ως ̟ροκαταβολή µελλοντικών ενοικίων για την
µακροχρόνια ενοικίαση υ̟ερ- καταστήµατος σε κεντρικό εµ̟ορικό κέντρο στην ̟εριοχή της Πάφου. Η
̟ερίοδος χρήσης θα διαρκέσει 20 έτη α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης του εµ̟ορικού κέντρου, η ο̟οία έγινε
το Νοέµβριο του 2013 και θα ανανεώνεται αυτοµάτως για δύο ̟ρόσθετες ̟εριόδους των δέκα ετών
έκαστη, εφόσον η Εταιρεία ε̟ιθυµεί την ανανέωσή της. Για την εξασφάλιση της σχετικής α̟αίτησης της
θυγατρικής εταιρείας έχει ληφθεί εγγυητική ε̟ιστολή. Σχετική αναφορά γίνεται και στην σηµείωση 4.23
̟αρακάτω.
Η εύλογη αξία των συγκεκριµένων α̟αιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς α̟ό αυτή ̟ου ̟αρουσιάζεται στις
οικονοµικές καταστάσεις και υ̟όκειται σε ε̟ανεκτίµηση ετησίως.

4.9 Πελάτες και λοι̟ές εµ̟ορικές α̟αιτήσεις
Η Εταιρεία έχει θεσ̟ίσει κριτήρια για την ̟αροχή ̟ίστωσης στους ̟ελάτες τα ο̟οία σε γενικές γραµµές
βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του ̟ελάτη και εκτίµηση σχετικών οικονοµικών
̟ληροφοριών. Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς όλες οι καθυστερηµένες ή ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις
εκτιµώνται για να ̟ροσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη ̟ρόβλεψης για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις. Κάθε
διαγραφή υ̟ολοί̟ων ̟ελατών χρεώνεται στην υ̟άρχουσα ̟ρόβλεψη για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσεις. Η
συγκέντρωση του ̟ιστωτικού κινδύνου α̟ό ̟ελάτες και ε̟ιταγές εισ̟ρακτέες είναι ̟εριορισµένη
καθόσον είναι ασφαλούς είσ̟ραξης και ρευστο̟οιούνται κανονικά.
Η ανάλυση των ̟ελατών καθώς και λοι̟ών εµ̟ορικών α̟αιτήσεων έχει ως εξής:
Πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2016

31/12/2016

30/6/2016

3.853.745

3.130.514

6.860.670

3.836.730

30.500

38.000

30.500

38.000

1.048.268

705.516

1.048.268

705.516

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

(23.702)

(23.702)

-

-

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

4.908.811

3.850.328

7.939.438

4.580.246

Προκαταβολές για αγορές
αποθεµάτων

37.435.985

28.722.787

37.435.985

28.722.787

Σύνολο

42.344.796

32.573.115

45.375.422

33.303.033

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Το σύνολο των ανωτέρω α̟αιτήσεων θεωρείται ότι είναι βραχυ̟ρόθεσµης είσ̟ραξης. Η λογιστική αξία
των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων θεωρείται ότι είναι ̟ερί̟ου η ίδια µε την εύλογη αξία. Το σύνολο των
καθαρών α̟αιτήσεων α̟ό ̟ελάτες δεν ̟εριλαµβάνει α̟αιτήσεις σε καθυστέρηση ̟έραν τις ̟ιστωτικής
̟εριόδου ̟ου έχει οριστεί α̟ό ∆ιοίκηση του Οµίλου για την είσ̟ραξη των α̟αιτήσεων αυτών.

4.10 Λοι̟ές α̟αιτήσεις
Οι λοι̟ές α̟αιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Λοιπές Απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
30/06/2016

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
30/06/2016

Ποσά σε €
Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις

4.852.822
34.723.034
5.649.206

4.561.875
34.436.020
5.455.961

4.073.849
34.636.780
5.577.769

3.957.841
34.363.503
5.449.290

Καθαρές απαιτήσεις χρεωστών

45.225.062

44.453.856

44.288.398

43.770.634

Ό̟ως αναλύεται στον ανωτέρω ̟ίνακα το συνολικό ̟οσό των λοι̟ών α̟αιτήσεων ̟εριλαµβάνει τις
α̟αιτήσεις του Οµίλου:
α) α̟ό λοι̟ές α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν κυρίως α̟αιτήσεις της µητρικής α̟ό ̟ροκαταβολές µισθωµάτων,
β) α̟ό α̟αιτήσεις της µητρικής Εταιρείας και θυγατρικών α̟ό το ∆ηµόσιο,
γ) α̟ό διάφορους χρεώστες ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό λογαριασµούς διαχείρισης ̟ροκαταβολών και
̟ιστώσεων (ό̟ως εκτελωνιστές), ̟ροκαταβολές ̟ροσω̟ικού, ασφαλιστικές α̟αιτήσεις.

4.11 Λοι̟ά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Τα λοι̟ά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού αφορούν τα εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπά κυκλοφορούντα
στοιχεία ενεργητικού
Ποσά σε €
Προπληρωµένα έξοδα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2016

31/12/2016

30/6/2016

2.889.889

908.052

2.238.355

143.371

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

652.535

1.323.475

440.627

514.460

Εκπτώσεις επί αγορών υπό
διακανονισµό

326.064

101

326.064

101

3.868.488

2.231.628

3.005.046

657.932

Σύνολο

Τα λοι̟ά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού αφορούν κυρίως έξοδα ε̟οµένων χρήσεων καθώς και
δεδουλευµένα χρηµατοοικονοµικά έσοδα.

4.12 Μακρο̟ρόθεσµες δεσµευµένες τρα̟εζικές καταθέσεις

Ποσά σε €
∆εσµευµένες Τραπεζικές καταθέσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2016

Μακροπρόθεσµες ∆εσµευµένες
Τραπεζικές καταθέσεις

976.115

965.020

-

-

Σύνολο

976.115

965.020

-

-

Το ̟οσό των € 976.115 στις 31.12.2016 αφορά ενέχυρο µε τη µορφή δεσµευµένων τρα̟εζικών καταθέσεων
για την εξασφάλιση αλληλόχρεων τρα̟εζικών λογαριασµών της θυγατρικής εταιρεία JUMBO TRADING
LTD.
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4.13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016

30/06/2016

H ETΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
30/06/2016

Ποσά σε €
∆ιαθέσιµα στο ταµείο

3.390.624

2.959.168

2.933.889

2.500.579

Υπόλοιπο αλληλόχρεων
λογαριασµών τραπεζών

8.128.046

4.264.832

8.128.046

4.264.832

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

383.489.586

387.508.686

167.894.779

206.667.944

Σύνολο

395.008.256

394.732.686

178.956.714

213.433.355

Οι καταθέσεις ̟ροθεσµίας αφορούν βραχυ̟ρόθεσµες το̟οθετήσεις υψηλής ρευστότητας. Το ε̟ιτόκιο των
λογαριασµών ̟ροθεσµίας κυµάνθηκε α̟ό 1,00%-3,106% για τον Όµιλο, ενώ των καταθέσεων όψεως α̟ό
0,25%-1,00%.

4.14 Ίδια Κεφάλαια
4.14.1 Μετοχικό κεφάλαιο

(ποσά σε ευρώ εκτός από µετοχές)

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2015
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης
Αύξηση κεφαλαίου κατά το εισφερόµενο της
Απορροφούµενης Τανοσίριαν ΑΕ
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2016

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Της ̟εριόδου α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016

Αριθµός
µετοχών

136.059.759

Ονοµαστική αξία
µετοχής

Αξία κοινών
µετοχών
(µετοχικό
κεφάλαιο)

1,19

161.911.113

-

4.039

-

(43.261.365)

-

1.078.800

136.059.759

0,88

-

-

119.732.588
-

136.059.759

0,88

119.732.588

Σελίδα: 50

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO Α.Ε.Ε.

4.14.2 Α̟οθεµατικό υ̟έρ το άρτιο και Λοι̟ά α̟οθεµατικά
Η ανάλυση των α̟οθεµατικών υ̟έρ το άρτιο και λοι̟ών α̟οθεµατικών έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(ποσά σε ευρώ)

Αποθεµατικό
Υπέρ το
Άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικά
Εύλογης
Αξίας

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Ειδικά
αποθεµατικά

Σύνολο
Λοιπών
αποθεµατικών

Γενικό
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2015
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης

7.702.078

36.110.803

586.195

1.797.944

323.996.489

(855.192)

361.636.240

369.338.318

42.293.129

5.853.264

(2.501.206)

-

72.787.528

(971.118)

75.168.468

117.461.596

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016

49.995.207

41.964.068

(1.915.011)

1.797.944

396.784.017

(1.826.310)

436.804.707

486.799.914

-

3.248.274

(425.737)

-

(8.828.865)

(2.634)

(6.008.962)

(6.008.962)

49.995.207

45.212.342

(2.340.748)

1.797.944

387.955.152

(1.828.945)

430.795.745

480.790.952

Μεταβολές κατά την διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου
2016

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε ευρώ)

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2015

Αποθεµατικό
Υπέρ το
άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικά
Εύλογης Αξίας

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Ειδικά
αποθεµατικά

Σύνολο
Λοιπών
αποθεµατικών

Γενικό
Σύνολο

7.702.078

35.822.944

-

1.797.944

323.996.489

(852.495)

360.764.882

368.466.960

Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης

42.293.129

5.231.902

-

-

72.787.528

(979.706)

77.039.724

119.332.853

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016

49.995.207

41.054.846

-

1.797.944

396.784.017

(1.832.201)

437.804.606

487.799.813

-

4.157.496

-

-

(8.828.865)

-

(4.671.369)

(4.671.369)

49.995.207

45.212.342

-

1.797.944

387.955.152

(1.832.202)

433.133.237

483.128.444

Μεταβολές κατά την διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου
2016

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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4.15 Μακρο̟ρόθεσµες δανειακές υ̟οχρεώσεις
Οι µακρο̟ρόθεσµες δανειακές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

∆ανεισµός

H ETΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

31/12/2016

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Οµολογιακό δάνειο µη µετατρέψιµο σε
µετοχές

144.226.614

144.189.979

144.226.614

144.189.979

Σύνολο

144.226.614

144.189.979

144.226.614

144.189.979

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2016

Κοινό Οµολογιακό δάνειο
Στις 21.05.2014 υ̟ογράφηκε µεταξύ της µητρικής εταιρείας και χρηµατο̟ιστωτικών ιδρυµάτων, σύµβαση
κάλυψης κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, ̟ενταετούς διάρκειας µε ανώτατο ̟οσό µέχρι 145 εκατ. ευρώ.
Κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία ̟ροχώρησε σε ε̟αναδια̟ραγµάτευση των
όρων του δανείου ̟ετυχαίνοντας την µείωση του ̟εριθωρίου του ε̟ιτοκίου α̟ό 4% σε 3,25% ετησίως. Το
κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί εφά̟αξ στη λήξη του.
Οι λήξεις των µακρο̟ρόθεσµων δανείων αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
30/06/2016

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
30/06/2016

Από 1 µέχρι 2 έτη

-

-

-

-

Από 2 µέχρι 5 έτη

144.226.614

144.189.979

144.226.614

144.189.979

Μετά από 5 έτη

144.226.614

144.189.979

144.226.614

144.189.979

4.16 Βραχυ̟ρόθεσµες δανειακές υ̟οχρεώσεις
Η ανάλυση των βραχυ̟ρόθεσµων δανειακών υ̟οχρεώσεων έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Βραχυπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/06/2016

Αλληλόχρεος δανειακός
λογαριασµός

82.108

180.164

Σύνολο

82.108

31/12/2016

30/06/2016
-

180.164

-

-

Η Jumbo Trading Ltd στις 31.12.2016 είχε αχρησιµο̟οίητες χρηµατικές διευκολύνσεις ̟οσού € 900.000.

4.17 Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Οι λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡEΙΑ

Υποχρεώσεις σε πιστωτές

31/12/2016

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2016

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως

5.652.744

12.590.815

-

-

Προσθήκες

1.744.082

-

-

-

(5.652.744)

(6.938.071)

-

-

1.744.082

5.652.744

-

-

Μειώσεις
Σύνολο

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Ληφθείσες εγγυήσεις
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Προσθήκες
Μειώσεις
Σύνολο
Γενικό σύνολο

161.616

359.649

29.272

-

67.983

-

28.472
2.000

(132.344)

(266.016)

-

(1.200)

29.272

161.616

29.272

29.272

1.773.354

5.814.360

29.272

29.272

4.18 Αναβαλλόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ̟ροσωρινές φορολογικές
διαφορές έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
Απαίτηση

30/06/2016

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

-

10.376.145

-

10.278.945

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

235.909

-

235.909

-

Αναβαλλόµενος φόρος ∆ΛΠ 19

751.949

-

751.253

-

17.099

-

15.740

-

1.533.359

-

1.411.790

-

Μακροπρόθεσµα δάνεια

-

224.282

-

234.906

Συµψηφισµός

-

30.635

291.113

-

2.538.316

10.631.062

2.705.805

10.513.851

Ποσά σε €
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Ίδια Κεφάλαια

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Παροχές σε εργαζοµένους

Σύνολο
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση

8.092.746

7.808.046

Για την Εταιρεία τα αντίστοιχα κονδύλια αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
Απαίτηση
Υποχρέωση

30/06/2016
Απαίτηση
Υποχρέωση

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Ίδια Κεφάλαια
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Αναβαλλόµενος φόρος ∆ΛΠ 19
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Συµψηφισµός
Σύνολο

-

10.263.781

-

10.155.121

235.909
748.364

-

235.909
748.364

-

1.522.852
-

573
224.282

1.403.681
-

572
234.906

-

30.635

291.113

-

2.507.125

10.519.271

2.679.067

10.390.599

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
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4.19 Προµηθευτές και λοι̟ές υ̟οχρεώσεις
Το υ̟όλοι̟ο του κονδυλίου αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Προµηθευτές
Γραµµάτια Πληρωτέα &
υποσχετικές
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2016

31/12/2016

30/6/2016

15.261.454

11.003.248

12.707.248

9.862.047

737.658

508.821

737.658

508.821

36.142.739

27.283.950

36.142.739

27.283.950

507.451

264.165

507.451

264.037

52.649.302

39.060.184

50.095.096

37.918.855

4.20 Τρέχουσες φορολογικές υ̟οχρεώσεις
Η ανάλυση των φορολογικών υ̟οχρεώσεων έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Τρέχουσες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρο
εισοδήµατος
Υποχρεώσεις από λοιπούς
φόρους
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2016

59.679.917

44.007.164

53.325.489

38.693.958

19.031.788
78.711.705

7.416.628
51.423.792

9.426.654
62.752.143

2.877.758
41.571.716

Στις υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρο εισοδήµατος δεν ̟εριλαµβάνεται ο αναβαλλόµενος φόρος.

4.21 Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις
Οι λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Προµηθευτές παγίων
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Πιστωτές ∆ιάφοροι
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Τοκοµερίδια πληρωτέα
Μερίσµατα πληρωτέα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2016
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016
30/06/2016

8.309.221

9.712.930

2.019.418

2.087.761

3.549.943

2.195.791

2.492.336

1.517.653

11.923.840

6.944.133

9.406.876

5.504.699

4.612.144

1.831.492

3.932.895

1.521.376

31.535

31.535

31.535

31.535

83.608

11.063.695

83.608

11.063.695

∆εδουλευµένα έξοδα

3.677.200

2.469.973

3.677.200

2.469.973

Λοιπές υποχρεώσεις

97.516

3.410.221

93.767

3.409.098

32.285.007

37.659.770

21.737.635

27.605.790

Σύνολο
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4.22 Ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου προ φόρων

107.002.572

96.815.174

69.268.885

66.299.265

11.407.179

11.298.163

7.539.015

7.504.407

359.267

255.717

355.318

250.122

37.082

83.037

-

-

(95.457)

(72.537)

(95.457)

(72.537)

50.900

(1.872.240)

50.900

(1.872.240)

(3.772.887)

(3.948.593)

(2.466.003)

(3.004.739)

2.667.359

3.261.963

2.575.327

3.165.773

-

69

-

69

3.136

(6.916)

(1.580)

(4.603)

117.659.151

105.813.837

77.226.405

72.265.516

(11.132.448)

45.000.497

(8.644.742)

43.021.424

(10.226.842)

(5.911.124)

(12.590.153)

2.447.346

(2.418.132)

2.074.671

(2.412.606)

1.519.050

-

-

-

-

32.957.913

14.606.310

27.127.942

11.014.927

74.040

33.815

74.041

33.812

9.254.531

55.804.171

3.554.482

58.036.558

126.913.682

161.618.008

80.780.887

130.302.074

Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
στοιχείων
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
Λοιπές Προβλέψεις
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων
παγίων στοιχείων
∆ιαφορές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικού
στοιχείου σε εύλογη αξία
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπές µη ταµειακές προσαρµογές
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
Βραχυπρόθεσµες δεσµευµένες τραπεζικές
καταθέσεις
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Άλλα

Ταµειακές εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

4.23 Ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις/ α̟αιτήσεις
• Ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις
Ο Όµιλος κατά την κλειόµενη ̟ερίοδο έχει χορηγήσει εγγυητικές ε̟ιστολές σε τρίτους για εξασφάλιση
υ̟οχρεώσεων ̟οσού € 25 χιλ. (30.06.2016: € 22 χιλ). Το ̟οσό αφορά την Εταιρεία.
Σε ̟αράρτηµα µη-ακυρώσιµης σύµβασης µίσθωσης για ενοικίαση ακίνητης ̟εριουσίας, η ο̟οία αρχικά
λήγει στις 28 Μαΐου 2023 και ̟αρατείνεται µέχρι τις 28 Μαΐου 2035, αναφέρεται ότι η Jumbo ΕC. Β θα
είναι υ̟οχρεωµένη να αγοράσει το µισθωµένο κατάστηµα και την ιδιοκτησία ε̟ί της ο̟οίας το
κατάστηµα είναι κατασκευασµένο για ένα συνολικό ̟οσό ύψους EUR 13.500.000 χωρίς ΦΠΑ, σε
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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̟ερί̟τωση ̟ου κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ο κ. Α̟όστολος Βακάκης ̟αύσει να είναι εκτελεστικό
µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Jumbo Α.Ε.
A̟ό το σύνολο των € 13.500.000 η Jumbo Trading είναι εγγυητής για το ̟οσό των € 10.125.000.
Ε̟ίσης, η Jumbo Trading Limited, στην Κύ̟ρο είναι συνοφειλέτης και υ̟εύθυνη α̟ό κοινού µε την
Εταιρεία για όλες τις υ̟οχρεώσεις, ̟ου α̟ορρέουν α̟ό το συµβόλαιο ενοικίασης και όλα τα συνηµµένα
σε αυτό.
Στην JUMBO EC. B LTD ε̟ιβλήθηκαν α̟ό τις ∆ηµόσιες Αρχές ̟ρόσθετες φορολογικές υ̟οχρεώσεις
συνολικού ύψους € 110.712 ̟ου αφορούν σε α̟οτελέσµατα φορολογικού ελέγχου για τα ο̟οία η
θυγατρική εταιρεία έχει ̟ροσφύγει δικαστικώς. Το ̟ραγµατικό ̟οσό το ο̟οίο ενδεχοµένως να χρειαστεί
να καταβληθεί και η ̟ραγµατική χρονική στιγµή κατά την ο̟οία θα λάβει χώρα η καταβολή θα
ορισθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έφεσης. Με βάση τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, οι ο̟οίες
λαµβάνουν υ̟όψη τη γνώµη του νοµικού συµβούλου και την ̟ιθανότητα εκροής οικονοµικών ̟όρων, το
̟οσό το ο̟οίο ̟ιθανά να καταβληθεί ανέρχεται σε € 18.603. Για το εν λόγω ̟οσό έχει σχηµατισθεί
ισό̟οση ̟ρόβλεψη στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, στο κονδύλι «Προβλέψεις». Η ∆ιοίκηση του
Οµίλου εκτιµά ότι η τελική έκβαση της ανωτέρω υ̟όθεσης δεν θα οδηγήσει σε σηµαντικές ζηµίες ̟έρα
α̟ό τα ̟οσά για τα ο̟οία έχει ήδη ̟αρασχεθεί ̟ρόβλεψη.
Βάσει µη-ακυρώσιµης σύµβασης µίσθωσης για ενοικίαση ακίνητης ̟εριουσίας, η JUMBO EC.B. LTD θα
είναι υ̟οχρεωµένη να καταβάλλει στον εκµισθωτή κατά τη χρονική στιγµή καταγγελίας της σύµβασης,
̟ρόστιµο ε̟ί του ανα̟όσβεστου µέρους της ε̟ένδυσης του εκµισθωτή αναφορικά µε τον σχεδιασµό, την
αναδιαµόρφωση και την κατασκευή της µισθωµένης ακίνητης ̟εριουσίας, σε ̟ερί̟τωση ̟ου η JUMBO
EC.B. LTD εγκαταλείψει τη µισθωµένη ακίνητη ̟εριουσία ̟ριν την ̟αρέλευση των ̟ρώτων δώδεκα ετών
της σύµβασης, δηλαδή ̟ριν την 15η Νοεµβρίου 2028. Την 31η ∆εκεµβρίου 2016, το ̟οσό αυτό ανέρχεται
σε € 2.902.174. Η Μητρική Εταιρεία έχει χορηγήσει εταιρική εγγύηση στον εκµισθωτή, η ο̟οία καλύ̟τει
κάθε οικονοµική αξίωση για την JUMBO EC.B. LTD σύµφωνα µε τη σύµβαση µίσθωσης.
• Ενδεχόµενες α̟αιτήσεις
O όµιλος την 31.12.2016 κατείχε εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης συµφωνιών ύψους € 13,60 εκατ., οι
ο̟οίες αναλύονται ως εξής:
- Εγγυητική ε̟ιστολή ̟οσού € 8,45 εκατ ̟ρος την θυγατρική Jumbo Trading Ltd για εκ̟λήρωση των
όρων µισθωτικής σύµβασης του ακινήτου στην Πάφο.
- Εγγυητική ε̟ιστολή ̟οσού € 2,90 εκατ ̟ρος την µητρική εταιρεία για την καλή εκτέλεση συνεργασίας µε
τον ̟ελάτη Franchise Kid-Zone στη Αλβανία και Κόσσοβο.
- Εγγυητική ε̟ιστολή ̟οσού € 2,25 εκατ ̟ρος την µητρική εταιρεία για την καλή εκτέλεση συνεργασίας µε
τον ̟ελάτη Franchise Veropoulos Dooel στη ΠΓ∆Μ και Σερβία.

4.24 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όµιλο την 31.12.2016 έχει ως εξής:
Εταιρεία
JUMBO Α.Ε.Ε.
JUMBO TRADING LTD

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
01.07.2009-30.06.2010
από 01.01.2010-30.06.2010 έως
01.07.2015-30.06.2016

JUMBO EC.B LTD

από 01.01.2010-31.12.2010 έως
01.01.2016-31.12.2016

JUMBO EC.R S.R.L

από 01.08.2006-31.12.2006 έως
01.01.2015-30.06.2016
από 01.08.2006-31.12.2006 έως
01.01.2016-31.12.2016
από 01.10.2006-31.12.2006 έως
01.01.2016-31.12.2016
από 13.03.2015-31.12.2016

ASPETΤO LTD
WESTLOOK SRL
GEOCAM HOLDINGS LIMITED
GEOFORM LIMITED

από 13.03.2015-31.12.2016

RIMOKIN PROPERTIES LTD

από 28.07.2014-31.12.2016
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Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την Εταιρεία είναι αυτή ̟ου έκλεισε στις 30.06.2010 (01.07.200930.06.2010). Η Εταιρεία για τις χρήσεις 30.06.2011 έως και 30.06.2014 έχει υ̟αχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 82 ̟αραγρ. 5 Ν.
2238/1994 και για τις χρήσεις ̟ου έληξαν την 30.06.2015 και 30.06.2016 έχει υ̟αχθεί στο φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.
4174/2013. Οι ανωτέρω έλεγχοι για τις χρήσεις 30.06.2011 έως και 30.06.2016 έχουν ολοκληρωθεί και
έχουν εκδοθεί τα ̟ορίσµατα του ελέγχου χωρίς ε̟ιφύλαξη, ενώ έχουν ε̟ίσης υ̟οβληθεί στο Υ̟ουργείο
Οικονοµικών οι σχετικές εκθέσεις.
Η θυγατρική JUMBO TRADING LTD ̟ου δραστηριο̟οιείται στην Κύ̟ρο είχε ελεγχθεί έως την
31.12.2009, σύµφωνα µε το Κυ̟ριακό Φορολογικό Καθεστώς. Η JUMBO TRADING LTD καταρτίζει τις
οικονοµικές της καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΑ και ως εκ τούτου διενεργεί ό̟οτε α̟αιτείται ̟ρόβλεψη
φορολογικών διαφορών ε̟ιβαρύνοντας τα α̟οτελέσµατά της.
Οι θυγατρικές JUMBO EC. B LTD και JUMBO EC.R S.R.L. καταρτίζουν τις οικονοµικές τους
καταστάσεις µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α και διενεργούν ό̟οτε α̟αιτείται ̟ρόβλεψη φορολογικών διαφορών
ε̟ιβαρύνοντας τα α̟οτελέσµατά τους.
Σε ότι αφορά τις θυγατρικές ASPETΤO LTD στην Κύ̟ρο και WESTLOOK στη Ρουµανία δεν έχουν
ξεκινήσει την εµ̟ορική τους δραστηριότητα και κατά συνέ̟εια δεν ̟ροκύ̟τει θέµα για ε̟ιβολή φόρων
στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις .
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχει σχηµατιστεί ̟ρόβλεψη ̟οσού
ευρώ 165.311 (Εταιρεία: ευρώ 146.708) η ο̟οία κρίνεται ε̟αρκής.

5. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Στον Όµιλο ̟εριλαµβάνονται ̟λην της «JUMBO Α.Ε.Ε.» και οι ακόλουθες συνδεδεµένες
εταιρείες:
1. Η θυγατρική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO TRADING LTD», ̟ου εδρεύει στην
Κύ̟ρο, στην ο̟οία η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής. Η
θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD συµµετέχει µε ̟οσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της
ΑSPETΤO LTD και η ΑSPETΤO LTD συµµετέχει µε ̟οσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της
WESTLOOK SRL. Ε̟ι̟λέον, η θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD συµµετέχει µε ̟οσοστό 100%
στο µετοχικό κεφάλαιο της RIMOKIN PROPERTIES LTD, της GEOCAM HOLDINGS LIMITED και
GEOFORM LIMITED.
2. Η θυγατρική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO EC.B.» ̟ου εδρεύει στην Σόφια της
Βουλγαρίας, στην ο̟οία η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής.
3. Η θυγατρική εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO EC.R.» ̟ου εδρεύσει στο Βουκουρέστι της
Ρουµανίας, στην ο̟οία η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής.
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α µεταξύ Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών (εκτός
φυσικών ̟ροσώ̟ων) την 31.12.2016, ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, είναι οι κάτωθι:

Ποσά σε €
Πωλήσεις εµπορευµάτων

Όµιλος
31/12/2016
31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2016
31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

66.948.510

51.830.763

Σύνολο

-

-

66.948.510

51.830.763

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

7.222

14.526

Σύνολο

-

-

7.222

14.526

Έσοδα παροχής υπηρεσιών
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31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

578.354

445.321

Σύνολο

-

-

578.354

445.321

Πωλήσεις παγίων

Αγορές εµπορευµάτων

Όµιλος
31/12/2016
31/12/2015

Εταιρεία
31/12/2016
31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

515.619

900.138

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

-

-

Σύνολο

-

-

515.619

900.138

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

-

7.089

Σύνολο

-

-

-

7.089

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

Θυγατρικές

-

-

504

-

Σύνολο

-

-

504

-

Αγορές Παγίων

Έσοδα παροχής υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Όµιλος
31/12/2016
30/6/2016

Εταιρεία
31/12/2016

30/6/2016

Θυγατρικές

-

-

3.098.421

796.963

Σύνολο

-

-

3.098.421

796.963

31/12/2016

30/6/2016

31/12/2016

30/6/2016

Υποχρεώσεις
Θυγατρικές

-

-

-

-

Σύνολο

-

-

-

-

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, (εκτός µητρικής
εταιρείας JUMBO AΕ ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στους ανωτέρω ̟ίνακες), ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ
24, είναι οι κάτωθι:
31/12/2016
Ποσά σε €
JUMBO ΕC.B LTD µε JUMBO ΕC.R SRL
Σύνολο

Έσοδα
108.462

31/12/2015

Έξοδα

108.462

-

Έσοδα
2.296

-

2.296

Έξοδα
-

Τα ανωτέρω ̟οσά έχουν α̟αλειφθεί σε ε̟ί̟εδο Οµίλου.
Οι ̟ωλήσεις και οι αγορές εµ̟ορευµάτων αφορούν είδη ̟ου εµ̟ορεύεται η Μητρική δηλαδή ̟αιχνίδια,
βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτο̟ωλείου είδη σ̟ιτιού και ε̟οχιακά είδη. Όλες οι συναλλαγές ̟ου
̟εριγράφονται ̟αρα̟άνω έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί υ̟ό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ε̟ίσης, οι όροι
̟ου διέ̟ουν τις συναλλαγές µε τα ανωτέρω συνδεµένα µέρη είναι ισοδύναµοι µε εκείνους ̟ου
ε̟ικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εµ̟ορική βάση.
Εκτός α̟ό τις ανωτέρω συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ̟ου αφορούν εταιρείες στην ̟αρακάτω
̟αράγραφο 6 ̟αρουσιάζονται και οι συναλλαγές µε λοι̟ά συνδεδεµένα µέρη (διευθυντικά στελέχη και
µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου).
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6. Παροχές στη ∆ιοίκηση
Οι ̟αροχές ̟ρος τη ∆ιοίκηση σε ε̟ί̟εδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆Σ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές αµοιβές και συναλλαγές µελών ∆.Σ.
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2016

708.419

408.420

52.111

27.153

923.528

923.528

4.985

4.985

1.689.043

1.364.086

31/12/2016

31/12/2016

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών

-

-

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών

-

-

319.258

319.258

-

-

319.258

319.258

Παροχές λήξης της εργασίας
Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο

Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆Σ
Ποσά σε €

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές αµοιβές και συναλλαγές µελών ∆.Σ.
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2015

31/12/2015

621.578

330.912

41.176

17.979

1.149.619

1.149.619

3.473

3.473

1.815.846

1.501.983

30/06/2016

30/06/2016

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών

-

-

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών

-

-

262.529

262.529

-

-

262.529

262.529

Παροχές λήξης της εργασίας

Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι̟ά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις
οικογένειες τους) και δεν υ̟άρχουν α̟αιτήσεις σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι̟ά ∆ιευθυντικά Στελέχη του
Οµίλου και στις οικογένειές τους.

7. ∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες
Α̟ό τη σύσταση της Εταιρείας έως και σήµερα, δεν έλαβε χώρα καµία ̟ράξη διακο̟ής δραστηριοτήτων
της.
∆εν υ̟άρχουν δικαστικές διαφορές, των ο̟οίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σηµαντική ε̟ί̟τωση
στα οικονοµικά α̟οτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας.
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Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη για σηµαντικές ε̟ίδικες ή υ̟ό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων ύψους € 70.229 το ̟οσό αυτό αφορά εξολοκλήρου την Εταιρεία.

8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ο Όµιλος α̟ασχολούσε 6.146 άτοµα, εκ των ο̟οίων 4.580 µόνιµο
̟ροσω̟ικό και 1.566 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, ο δε µέσος όρος του ̟ροσω̟ικού για την κλειόµενη ̟εριόδο
ήτοι α̟ό 01.07.2016 έως 31.12.2016 κυµάνθηκε στα 5.376 άτοµα (4.512 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 864 άτοµα
έκτακτο ̟ροσω̟ικό). Αναλυτικότερα: Η Μητρική κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 α̟ασχολούσε συνολικά
4.256 άτοµα (3.048 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 1.208 άτοµα έκτακτο ̟ροσω̟ικό), η Κυ̟ριακή θυγατρική
Jumbo Trading Ltd α̟ασχολούσε συνολικά 628 άτοµα (277 µόνιµο και 351 έκτακτο ̟ροσω̟ικό), η
θυγατρική στη Βουλγαρία 653 άτοµα µόνιµο ̟ροσω̟ικό και η θυγατρική στη Ρουµανία 609 άτοµα (602
µόνιµο και 7 έκτακτο ̟ροσω̟ικό).

9. Εποχικές ∆ιακυµάνσεις
Η ζήτηση για τα ̟ροϊόντα του Οµίλου υ̟όκεινται σε ε̟οχιακές διακυµάνσεις. Ιστορικά, η ζήτηση
̟αρουσιάζεται αυξηµένη κατά τις ̟εριόδους του Σε̟τεµβρίου, των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Τα έσοδα α̟ό την ̟ώληση των ̟ροϊόντων του Οµίλου για το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης
ανέρχονται στο 63,04% των συνολικών ̟ωλήσεων της ̟ροηγούµενης χρήσης (01.07.2015- 30.06.2016).
Το αντίστοιχο έσοδο της συγκρίσιµης ̟εριόδου 01.07.2015-31.12.2015 ανερχόταν σε ̟οσοστό 58,31% ε̟ί
του συνολικού εσόδου της χρήσης 01.07.2015- 30.06.2016.

10.

Σηµαντικά γεγονότα περιόδου 01.07.2016-31.12.2016

Στις 04.07.2016 ξεκίνησε η δια̟ραγµάτευση των 36.354.088 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου
µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας EUR 0,88 σύµφωνα µε την υ̟ʼ αριθµ. ̟ρωτ. 58238/02.06.2016
α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας Ανά̟τυξης και Τουρισµού η ο̟οία καταχωρήθηκε στο Γενικό
Εµ̟ορικό Μητρώο την ίδια ηµέρα µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 640856, ό̟ου ενέκρινε τη
συγχώνευση µε α̟ορρόφηση της εταιρείας ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ̟αράλληλη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας α̟ό EUR 1,19 σε
EUR 0,88.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27.07.2016 α̟οφασίστηκε η διανοµή
έκτακτου µερίσµατος 0,27 (µικτό) ευρώ ανά µετοχή ̟ρο ̟αρακράτησης φόρου το ο̟οίο α̟οτελούσε
µέρος των εκτάκτων α̟οθεµατικών α̟ό φορολογηθέντα και µη διανεµηθέντα κέρδη της διαχειριστικής
χρήσης α̟ό 1.7.2011 έως 30.6.2012. Το έκτακτο αυτό µέρισµα, µετά την ̟αρακράτηση φόρου, εφόσον
α̟αιτείται, ανέρχεται σε 0,2430 ευρώ ανά µετοχή και η ̟ληρωµή στους δικαιούχους ξεκίνησε στις
04.08.2016.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 02.11.2016 α̟οφασίστηκε
η διανοµή µερίσµατος 0,36 ευρώ ανά µετοχή ̟ρο ̟αρακράτησης φόρου α̟ό τα κέρδη της κλειόµενης
χρήσης 2015/2016. Το µέρισµα αυτό, µετά την ̟αρακράτηση φόρου, εφόσον α̟αιτείται, ανέρχεται σε
0,3240 ευρώ ανά µετοχή και η ̟ληρωµή στους δικαιούχους ξεκίνησε στις 10.11.2016.
Κατά το ̟ρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης, ο Όµιλος Jumbo λειτούργησε το νέο
ενοικιαζόµενο υ̟ερ- κατάστηµα του Οµίλου στη Stara-Zagora της Βουλγαρίας (̟ερί̟ου 11.000 τ.µ.). Ο
Όµιλος µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 2016 διέθετε ένα δίκτυο 72 καταστηµάτων σε τέσσερις χώρες.
Αναλυτικά διέθετε 51 καταστήµατα στην Ελλάδα, 5 στην Κύ̟ρο, 9 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουµανία καθώς
και το ηλεκτρονικό κατάστηµα www.e-jumbo.gr. Ε̟ίσης η εταιρεία µέσω συνεργασιών, έχει ̟αρουσία µε
καταστήµατα ̟ου φέρουν το σήµα της Jumbo, στην ΠΓ∆Μ (FYROM) µε δύο καταστήµατα, την Αλβανία
µε 2 καταστήµατα, στο Κόσσοβο µε 3 καταστήµατα και στη Σερβία µε 2 καταστήµατα.
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11.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην α̟ό 24.02.2017 συνεδρίασή του α̟οφάσισε τη διανοµή
̟ροσωρινού µερίσµατος (̟ροµερίσµατος) χρήσης 2016/2017 ̟οσού 0,18 ευρώ ανά µετοχή ̟ρο
̟αρακράτησης φόρου, το ο̟οίο είναι µέρος του µερίσµατος της χρήσης 2016/2017. Το ̟ροµέρισµα, µετά
την ̟αρακράτηση φόρου 15%, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά µετοχή. Η καταβολή του ̟ροµερίσµατος θα
̟ραγµατο̟οιηθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση των δηµοσιεύσεων και
διατυ̟ώσεων του Κωδικο̟οιηµένου Νόµου 2190/1920 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. Η ηµεροµηνία
α̟οκο̟ής του δικαιώµατος λήψης του ̟ροµερίσµατος, η ηµεροµηνία ̟ροσδιορισµού των δικαιούχων
(record date) καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης ̟ληρωµής αυτού θα καθοριστούν µε νεότερη α̟όφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
∆εν υ̟άρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα τα ο̟οία να αφορούν είτε
τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα ο̟οία ε̟ιβάλλεται αναφορά α̟ό τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).

Μοσχάτο, 24 Φεβρουαρίου 2017
Οι υ̟εύθυνοι για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντι̟ρόεδρος ∆.Σ.

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Ο Λογιστής

Α̟όστολος -Ευάγγελος Βακάκης
του Γεωργίου
Α.∆.Τ. ΑΜ 052833/2014

Ιωάννης Οικονόµου
του Χρήστου
Α.∆.Τ. Χ156531/2002

Κωνσταντίνα Ντεµίρη
του Σταύρου
Α.∆.Τ. ΑΚ541502/29.5.2012

Παναγιώτης Ξηρός του
Κων/νου
Α.∆.Τ. Λ 370348/1977Αρ.Αδείας 0018111 Α’ Τάξης
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