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

Εµείς, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «JUMBO A.Ε.E.»:
1. Α̟όστολος- Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Ιωάννης Οικονόµου, Αντι̟ρόεδρος ∆.Σ.
3. Κωνσταντίνα Ντεµίρη, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

υ̟ό την ως άνω ιδιότητάς µας, ειδικώς ̟ρος τούτο ορισθέντες α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
«JUMBO A.Ε.E.» δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την ̟αρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:
α. Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «JUMBO A.E.E.» για τη χρήση α̟ό 01.07.2016 έως
30.06.2017, οι ο̟οίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά ̟ρότυ̟α, α̟εικονίζουν
κατά τρό̟ο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του ̟αθητικού, την καθαρή θέση και τα
α̟οτελέσµατα χρήσεως της «JUMBO A.E.E.», καθώς και των ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟εριλαµβάνονται
στην ενο̟οίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο.
β. Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου α̟εικονίζει κατά τρό̟ο αληθή την εξέλιξη, τις
ε̟ιδόσεις και τη θέση της «JUMBO A.E.E.», καθώς και των ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην
ενο̟οίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟εριγραφής των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων ̟ου αντιµετω̟ίζουν.

Μοσχάτο, 12 Οκτωβρίου 2017
Οι δηλούντες- βεβαιούντες

Α̟όστολος – Ευάγγελος Βακάκης

Οικονόµου Ιωάννης

Κωνσταντίνα Ντεµίρη

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

Αντι̟ρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
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II.

Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Εταιρικών και Ενο̟οιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό την εταιρική και
ενο̟οιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2017, τις εταιρικές και ενο̟οιηµένες
καταστάσεις α̟οτελεσµάτων και λοι̟ών συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως ̟ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και ̟ερίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοι̟ές ε̟εξηγηµατικές ̟ληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενο̟οιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενο̟οιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, ό̟ως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες, ̟ου η διοίκηση καθορίζει ως α̟αραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενο̟οιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων α̟αλλαγµένων α̟ό ουσιώδη ανακρίβεια, ̟ου
οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε̟ί αυτών των εταιρικών και ενο̟οιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Ελέγχου, ό̟ως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία
(ΦΕΚ/Β72848/23.10.2012). Τα ̟ρότυ̟α αυτά α̟αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο̟ό την α̟όκτηση εύλογης διασφάλισης για
το εάν οι εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι α̟αλλαγµένες α̟ό ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος ̟εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την α̟όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε
τα ̟οσά και τις γνωστο̟οιήσεις στις εταιρικές και τις ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι
ε̟ιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή ̟εριλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενο̟οιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος. Σχεδιάζουµε και διενεργούµε ελεγκτικές διαδικασίες ̟ου
αντα̟οκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και α̟οκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου είναι ε̟αρκή και
κατάλληλα για να ̟αρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντο̟ισµού ουσιώδους ανακρίβειας
̟ου οφείλεται σε α̟άτη είναι υψηλότερος α̟ό αυτόν ̟ου οφείλεται σε λάθος, καθώς η α̟άτη µ̟ορεί να
εµ̟εριέχει συµ̟αιγνία, ̟λαστογραφία, εσκεµµένες ̟αραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή ̟αράκαµψη
των εσωτερικών δικλίδων.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες ̟ου
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση των εταιρικών και ενο̟οιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκο̟ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις ̟εριστάσεις, αλλά όχι, µε σκο̟ό την έκφραση γνώµης ε̟ί της α̟οτελεσµατικότητας
των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος ̟εριλαµβάνει ε̟ίσης την αξιολόγηση της
καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων ̟ου έγιναν α̟ό τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής ̟αρουσίασης των
εταιρικών και ενο̟οιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Είµαστε ανεξάρτητοι α̟ό την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Ε̟αγγελµατίες
Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύ̟ων ∆εοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας Σ∆Π∆Ε) και τις
α̟αιτήσεις δεοντολογίας ̟ου σχετίζονται µε τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουµε εκ̟ληρώσει τις δεοντολογικές µας υ̟οχρεώσεις σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις αυτές και
τον Κώδικα Σ∆Π∆Ε.
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Με βάση τη βέλτιστη δυνατή γνώση και καλή ̟ίστη, δηλώνουµε ότι κατά τη διάρκεια της χρήσεως ̟ου
έληξε την 30η Ιουνίου 2017 δεν έχουµε ̟αράσχει µη ελεγκτικές υ̟ηρεσίες ̟ρος τον Εταιρεία και τις
θυγατρικές της.
Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου
Σηµαντικά Θέµατα Ελέγχου είναι εκείνα τα θέµατα, τα ο̟οία στηριζόµενοι στην ε̟αγγελµατική µας
κρίση, ήταν ιδιαίτερης σηµασίας κατά την διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενο̟οιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της κλειόµενης χρήσης. Τα εν λόγω θέµατα εξετάστηκαν και
αντιµετω̟ίστηκαν στα ̟λαίσια του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και στην
διαµόρφωση γνώµης ε̟ί αυτών, συνολικά. Ως εκ τούτου δεν εκφράζουµε ξεχωριστή γνώµη ε̟ί των
συγκεκριµένων θεµάτων.
1.

Έσοδα και Εµ̟ορικές Α̟αιτήσεις :

Ό̟ως αναφέρεται στις λογιστικές ̟ολιτικές της Εταιρείας, σηµειώσεις 4.10 και 4.19 ο µεγαλύτερος όγκος
των ̟ωλήσεων αφορά σε ̟ωλήσεις λιανικής, ενώ τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν οι σχετικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη ̟ου σχετίζονται µε τα ̟ωλούµενα αγαθά µεταβιβάζονται στους ̟ελάτες, ενώ ̟αράλληλα η
είσ̟ραξη της α̟αίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
Η αναγνώριση του εσόδου, α̟ό το σύνολο των σηµείων ̟ώλησης (δίκτυο καταστηµάτων) καθώς και η
ενηµέρωση της γενικής λογιστικής, ̟ραγµατο̟οιείται αυτόµατα µέσω των υ̟οσυστηµάτων της Εταιρείας.
Παρότι η χαµηλή αξία µεµονωµένων συναλλαγών σηµαίνει ότι ένα µεµονωµένο σφάλµα θα ήταν
δύσκολο να ανιχνευθεί και ̟ιθανόν ασήµαντο, εντούτοις ο µεγάλος όγκος συναλλαγών, µ̟ορεί να
σηµαίνει ότι κά̟οιο συστηµικό λάθος θα µ̟ορούσε να οδηγήσει σε σφάλµατα τα ο̟οία µ̟ορεί να
ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις.
Αντιµετώ̟ιση Ελεγκτικού θέµατος κατά την διάρκεια του ελέγχου
Η αντιµετώ̟ιση του θέµατος αναφορικά µε την αναγνώριση των εσόδων ̟εριλάµβανε τις ακόλουθες
διαδικασίες:
•

Έλεγχο των δικλείδων ασφαλείας (test of controls) ̟ου εφαρµόζει η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
αναφορικά µε την αναγνώριση του εσόδου, µε σκο̟ό να α̟οκτηθεί εύλογη διασφάλιση για την
α̟οτελεσµατικότητα αυτών και την ικανότητα να α̟οτρέψουν ή να εντο̟ίσουν και να
διορθώσουν έγκαιρα τυχόν λάθη, έτσι ώστε τα έσοδα α̟ό ̟ωλήσεις να εµφανίζονται ορθά στις
οικονοµικές καταστάσεις.

•

Έλεγχο των γενικών δικλείδων ασφαλείας των ̟ληροφοριακών συστηµάτων ̟ου χρησιµο̟οιεί η
Εταιρεία, για την καταγραφή των εσόδων. Πραγµατο̟οιήθηκαν διαδικασίες µε σκο̟ό την
αξιολόγηση της ̟ληρότητας και ακρίβειας του κυκλώµατος των εσόδων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό
αυτά τα υ̟οσυστήµατα της εταιρείας. Ε̟ι̟ρόσθετα, ̟ραγµατο̟οιήθηκε έλεγχος του σχεδιασµού,
της
υλο̟οίησης
και
της
α̟οτελεσµατικής
λειτουργίας
των
υ̟οσυστηµάτων,
συµ̟εριλαµβανοµένων και των συµφωνιών µε την Γενική Λογιστική.

•

Πέραν των ελέγχων των δικλείδων ασφαλείας, ̟ραγµατο̟οιήθηκαν και µια σειρά α̟ό ελεγκτικές
διαδικασίες, ό̟ως η διενέργεια αναλυτικών διαδικασιών και συµφωνία ταµειακών εισ̟ράξεων
µε ̟ωλήσεις καθώς και αναλυτικές διαδικασίες εσόδων λαµβάνοντας υ̟όψη τόσο τάσεις όσο και
ε̟οχιακές διακυµάνσεις.

Πορίσµατα ∆ιαδικασιών
Α̟ό την εκτέλεση των διαδικασιών µας, α̟οκτήθηκαν ε̟αρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ότι η
αναγνώριση των εσόδων δεν ̟εριέχει ουσιώδεις ανακρίβειες αναφορικά µε την εύλογη και αξιό̟ιστη
̟αρουσίασή τους, στις Οικονοµικές Καταστάσεις.

2.

Α̟οθέµατα

Ό̟ως αναφέρεται στις σηµειώσεις 4.9 και 5.13 των σηµειώσεων ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων και
την σελ. 19 της Έκθεσης ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου, την 30η Ιουνίου 2017, η αξία των α̟οθεµάτων
ανερχόταν σε € 239 εκ. (30 Ιουνίου 2016 € 197 εκ.).
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Ό̟ως αναφέρεται στις λογιστικές ̟ολιτικές της Εταιρείας, σηµείωση 4.9, την ηµεροµηνία της κατάστασης
οικονοµικής θέσης, τα α̟οθέµατα α̟οτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και
ρευστο̟οιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστο̟οιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή ̟ώλησης µείον
ο̟οιαδή̟οτε σχετικά έξοδα ̟ώλησης.
Βάσει των ανωτέρω, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ̟ροβαίνει στις κατάλληλες εκτιµήσεις, στηριζόµενη στην
ε̟οχικότητα των κωδικών, στην κίνησή τους µέσα στην χρήση καθώς στον ̟ρογραµµατισµό για την
ε̟όµενη σεζόν. Η ρευστο̟οιήσιµη αξία ̟ροσδιορίζεται, βάσει των τιµών ̟ώλησης µετά την λήξη της
̟εριόδου αναφοράς. Τυχόν αλλαγές στην εκτίµηση της ∆ιοίκησης µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει το ̟οσό της
α̟οτίµησης. Εκτιµήσαµε ότι το ε̟ί̟εδο του κινδύνου της α̟οτίµησης, δεν έχει διαφορο̟οιηθεί σε σχέση
µε την ̟ροηγούµενη χρήση.
Αντιµετώ̟ιση Ελεγκτικού θέµατος κατά την διάρκεια του ελέγχου
Α̟οκτήσαµε διασφάλιση αναφορικά µε την καταλληλόλητα των ̟αραδοχών της ∆ιοίκησης αναφορικά
µε τη διαδικασία α̟οτίµησης ̟ραγµατο̟οιώντας µεταξύ άλλων τις ακόλουθες διαδικασίες:
•

Παρακολούθηση της διαδικασίας καταµέτρησης των α̟οθεµάτων

•

Έλεγχο των γενικών δικλείδων ασφαλείας των ̟ληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρείας σε ότι
αφορά το κύκλωµα της α̟οθήκης

•

∆ιενέργεια φυσικής α̟ογραφής

•

Σύγκριση της (καθαρής) ρευστο̟οιήσιµης αξίας των α̟οθεµάτων, η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό
̟ωλήσεις, µετά την λήξη της ̟εριόδου αναφοράς (ή τον ε̟όµενο µήνα του έτους)

•

∆ιενέργεια αναλυτικών διαδικασιών αναφορικά µε την κίνηση των α̟οθεµάτων και τον
εντο̟ισµό α̟οθεµάτων µε χαµηλή εµ̟ορευσιµότητα (ή κίνηση) καθώς και έλεγχο της
ενηλικίωσης.

•

Ε̟ιβεβαίωση, για δείγµα α̟οθεµάτων, του ορθού ̟ροσδιορισµού της τιµής κτήσης.

Πορίσµατα ∆ιαδικασιών
Α̟ό την εκτέλεση των διαδικασιών µας α̟οκτήσαµε ε̟αρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ότι η
αξία των α̟οθεµάτων, στις Οικονοµικές καταστάσεις δεν ̟εριέχει ουσιώδεις ανακρίβειες.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
̟αρουσιάζουν εύλογα, α̟ό κάθε ουσιώδη ά̟οψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας JUMBO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου 2017, τη
χρηµατοοικονοµική τους ε̟ίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση ̟ου έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό
την Ευρω̟αϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές α̟αιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
1.

Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Λαµβάνοντας υ̟όψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στην έκθεση
αυτή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (µέρος Β),
σηµειώνουµε ότι:
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟εριλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η ο̟οία ̟αρέχει τα ̟ληροφοριακά στοιχεία ̟ου ορίζονται στο άρθρο 43 ββ του κ.ν.
2190/1920.
β) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε
τις ισχύουσες νοµικές α̟αιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και
το ̟εριεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης ̟ου έληξε την 30/6/2017.
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γ) Με βάση τη γνώση ̟ου α̟οκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ̟εριβάλλον της, δεν έχουµε εντο̟ίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
2.

Συµ̟ληρωµατική Έκθεση ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου

Η γνώµη µας ε̟ί των συνηµµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι συνε̟ής µε τη
Συµ̟ληρωµατική Έκθεσή µας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου της Εταιρείας.
3.

∆ιορισµός Ελεγκτή

∆ιοριστήκαµε για ̟ρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας µε την α̟ό 11/12/1998
α̟όφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων. Έκτοτε ο διορισµός µας έχει
αδιαλεί̟τως ανανεωθεί για µια συνολική ̟ερίοδο 19 ετών µε βάση τις κατ’ έτος λαµβανόµενες α̟οφάσεις
της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της Eταιρείας.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Μάριος Λασανιάνος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101

Αθανασία Αραµ̟ατζή
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821
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III. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΤΗΣ
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.07.2016 ΕΩΣ 30.06.2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του νόµου 3556/2007, του νόµου 2190/1920 ό̟ως ισχύει και του
καταστατικού της Εταιρείας, σας υ̟οβάλλουµε για την κλειόµενη εταιρική χρήση α̟ό 01.07.2016 έως
30.06.2017 την ενο̟οιηµένη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τις ̟ληροφορίες
των ̟αραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α ̟αράγραφος 3, του
άρθρου 107 ̟αράγραφος 3 και του άρθρου 136 ̟αρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και της α̟όφασης της
Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενο̟οιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σηµειώσεις ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής ̟ου
̟ροβλέ̟ουν τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου
ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος ̟εριλαµβάνεται η ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
βάσει του Ν.3873/2010 καθώς και µη χρηµατοοικονοµικές ̟ληροφορίες βάσει του ν.4403/7.7.2016.
Στην ̟αρούσα έκθεση ̟αρατίθενται ̟ληροφορίες της JUMBO A.E.E. και του Οµίλου εταιρειών
JUMBO, χρηµατοοικονοµικές ̟ληροφορίες ̟ου στοχεύουν στην ενηµέρωση των µετόχων και του
ε̟ενδυτικού κοινού για την οικονοµική κατάσταση και τα α̟οτελέσµατα, τη συνολική ̟ορεία και τις
µεταβολές ̟ου ε̟ήλθαν κατά την κλειόµενη εταιρική χρήση α̟ό 01.07.2016 έως 30.06.2017, σηµαντικά
γεγονότα τα ο̟οία έλαβαν χώρα και την ε̟ίδραση αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης,
̟εριγραφή των ̟ροο̟τικών καθώς και των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων του Οµίλου και της
Εταιρείας και ̟αρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές ̟ου καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και
συνδεδεµένων µε αυτόν ̟ροσώ̟ων.

Α΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ 01.07.2016 ΕΩΣ 30.06.2017
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου έφθασε τα 681,43 εκατ. ευρώ, εµφανίζοντας
αύξηση της τάξης του 6,88% σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη χρήση 2015/2016 ̟ου ήταν 637,56 εκατ. ευρώ
και µάλιστα σε µία δύσκολη ̟ερίοδο για το ελληνικό λιανεµ̟όριο. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας
ανήλθε σε 583,50 εκατ. ευρώ, εµφανίζοντας αύξηση της τάξης του 5,99%σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη
χρήση 2015/2016 ̟ου ήταν 550,51 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης Ιούλιος 2016-Ιούνιος 2017 o Όµιλος ̟ρόσθεσε δύο
καταστήµατα. Ένα ενοικιαζόµενο υ̟έρ- κατάστηµα τον Νοέµβριο του 2016 στη Stara Zagora, στη
Βουλγαρία (11.000 τ.µ. ̟ερί̟ου), ενώ στην εκ̟νοή της χρήσης ξεκίνησε η λειτουργία ενός ιδιόκτητου
καταστήµατος στην Κωστάντζα της Ρουµανίας (16.000 τ.µ. ̟ερί̟ου).
Κατά την 30.06.2017 το JUMBO αριθµούσε 73 καταστήµατα ό̟ου τα 51 βρίσκονται στην
Ελλάδα, 5 στην Κύ̟ρο, 9 στη Βουλγαρία και 8 στη Ρουµανία ενώ ο Όµιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό
κατάστηµα www.e-jumbo.gr .
Η εταιρεία µέσω συνεργασιών, έχει ̟αρουσία µε καταστήµατα ̟ου φέρουν το σήµα της JUMBO,
σε ̟έντε χώρες (ΠΓ∆Μ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία και Βοσνία).
Μικτά κέρδη εκµετάλλευσης : Κατά την κλειόµενη χρήση το µικτό ̟εριθώριο κέρδους για τον
Όµιλο διαµορφώθηκε σε 52,17% α̟ό 53,00% την ̟ροηγούµενη χρήση.
Αντίστοιχα για την Εταιρεία το ̟εριθώριο µικτών κερδών διαµορφώθηκε στην κλειόµενη χρήση
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σε 43,90% σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη χρήση 2015/2016 ̟ου ήταν 45,84%.
Α̟οτελέσµατα ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων: Tα
α̟οτελέσµατα ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων σε ε̟ί̟εδο Οµίλου
ανήλθαν σε 194,78 εκατ. ευρώ α̟ό 183,71 εκατ. ευρώ ̟ου ήταν την ̟ροηγούµενη χρήση και το ̟εριθώριο
των α̟οτελεσµάτων ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων διαµορφώθηκε σε
28,58% α̟ό 28,81%. Σε ε̟ί̟εδο Εταιρείας τα α̟οτελέσµατα ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών
α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων ανήλθαν σε 132,03 εκατ. ευρώ α̟ό 130,07 εκατ. ευρώ ̟ου ήταν την
̟ροηγούµενη χρήση και το ̟εριθώριο των α̟οτελεσµάτων ̟ρο τόκων, φόρων, ε̟ενδυτικών
α̟οτελεσµάτων και α̟οσβέσεων διαµορφώθηκε σε 22,63% α̟ό 23,63%. Η διατήρηση του δείκτη οφείλεται
στην ̟ροσ̟άθεια συγκράτησης των δα̟ανών.
Κέρδη µετά α̟ό φόρο εισοδήµατος: Τα Καθαρά Ενο̟οιηµένα Κέρδη µετά α̟ό φόρους ανήλθαν
σε 131,01 εκατ. ευρώ έναντι αυτών της αντίστοιχης ̟ερσινής χρήσης ̟ου ήταν 121,26 εκατ. ευρώ, δηλαδή
αυξηµένα κατά 8,04%.
Τα Καθαρά κέρδη µετά α̟ό φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε 82,06 εκατ. ευρώ έναντι αυτών
της αντίστοιχης ̟ερσινής χρήσης ̟ου ήταν 82,46 εκατ. ευρώ, δηλαδή µειωµένα κατά 0,48%.
Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες: Οι καθαρές ταµειακές ροές α̟ό
λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα 103,87 εκατ. ευρώ α̟ό 111,71 εκατ ευρώ.
Με κεφαλαιουχικές δα̟άνες 37,96 εκατ. ευρώ το 2016/2017, οι καθαρές ταµειακές ροές µετά α̟ό
ε̟ενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες σε ε̟ί̟εδο Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 81,54 εκατ. ευρώ το
2016/2017 α̟ό 84,60 εκατ. ευρώ το 2015/2016. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ανήλθαν σε 366,05
εκατ. ευρώ το 2016/2017 α̟ό 394,73 εκατ. ευρώ το 2015/2016.
Οι καθαρές ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας διαµορφώθηκαν στα
50,31 εκατ. ευρώ α̟ό 85,52 εκ. ευρώ. Με κεφαλαιουχικές δα̟άνες 17,64 εκατ. ευρώ το 2016/2017 οι
καθαρές ταµειακές ροές µετά α̟ό ε̟ενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες διαµορφώθηκαν σε 46,55
εκατ. ευρώ το 2016/2017 α̟ό 31,81 εκατ. ευρώ το 2015/2016. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ανήλθαν σε 150,30 εκατ. ευρώ το 2016/2017 α̟ό 213,43 εκατ. ευρώ το 2015/2016.
Κέρδη ανά µετοχή: Τα βασικά Κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 0,9629 ευρώ
έναντι 0,8913 ευρώ της ̟ροηγούµενης χρήσης, ήτοι αυξηµένα κατά 8,04% και τα Κέρδη ανά µετοχή της
Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 0,6031 ευρώ µειωµένα κατά 0,48% σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη χρήση ̟ου
ήταν 0,6060 ευρώ.
Τα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή υ̟ολογίστηκαν µε βάση των ε̟ιµερισµό των κερδών/(ζηµιών) , µετά α̟ό
φόρους, ε̟ί του συνολικού σταθµισµένου αριθµού των µετοχών της µητρικής.
Ανα̟όσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού: Κατά την 30.06.2017, τα Ανα̟όσβεστα Πάγια
Στοιχεία του Οµίλου ανέρχονταν σε 520,23 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 41,30% του Συνολικού
Ενεργητικού του Οµίλου, έναντι αυτών της ̟ροηγούµενης χρήσης ̟ου ήταν 504,50 εκατ. ευρώ και
αντιστοιχούσαν στο 41,71% του Συνολικού Ενεργητικού του Οµίλου.
Κατά την 30.06.2017, τα Ανα̟όσβεστα Πάγια Στοιχεία της Εταιρείας ανέρχονταν σε 297,77
εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 30,39% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι αυτών της
̟ροηγούµενης χρήσης ̟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 χρήση
ανήλθαν σε € 16.709 χιλ. και του Οµίλου σε € 41.113 χιλ.
Κατά την κλειόµενη χρήση η Εταιρία ̟ροχώρησε σε αγορά νέου κτιρίου στην ̟εριοχή της
Θήβας 61χιλ τ.µ. ̟ερί̟ου ε̟ί αγροτεµαχίων 72χιλ τ.µ. ̟ερί̟ου.
Α̟οθέµατα: Τα Α̟οθέµατα του Οµίλου κατά την 30.06.2017 ανήλθαν σε 239,23 εκατ. ευρώ
έναντι 196,78 εκατ. ευρώ την ̟ροηγούµενη χρήση και αντι̟ροσω̟εύουν το 18,99% του Συνολικού
Ενο̟οιηµένου Ενεργητικού έναντι 16,27% την ̟ροηγούµενη χρήση. Τα Α̟οθέµατα της Εταιρείας
ανήλθαν σε 210,14 εκατ. ευρώ έναντι 172,02 εκατ. ευρώ την ̟ροηγούµενη χρήση και αντι̟ροσω̟εύουν
̟οσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας το ο̟οίο ανέρχεται σε 21,45% έναντι 17,50%.
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Μακρο̟ρόθεσµες τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις: Κατά την ίδια ηµεροµηνία, οι µακρο̟ρόθεσµες
τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 144,39 εκατ. ευρώ, ήτοι 11,46% του
Συνολικού Παθητικού (Εταιρείας 14,74%) έναντι 144,19 εκατ. ευρώ σε ε̟ί̟εδο Οµίλου και Εταιρείας ̟ου
ήταν την 30.06.2016.
Βραχυ̟ρόθεσµες τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις: Κατά την ίδια ηµεροµηνία, οι βραχυ̟ρόθεσµες
τρα̟εζικές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 14,82 εκατ. ευρώ, ήτοι 1,18% του
Συνολικού Παθητικού (Εταιρείας 1,51%) έναντι 180 χιλιάδων ευρώ σε ε̟ί̟εδο Οµίλου και µηδενικό
Εταιρείας ̟ου ήταν την 30.06.2016.
Ίδια Κεφάλαια: Τα Ενο̟οιηµένα Ίδια Κεφάλαια ̟οσού 961,67 εκατ. ευρώ έναντι ̟οσού 915,59
εκατ. ευρώ της ̟ροηγούµενης χρήσης, αντι̟ροσω̟εύουν ̟οσοστό 76,35% του Συνολικού Παθητικού του
Οµίλου. Τα Ίδια Κεφάλαια της Μητρικής ̟οσού 713,52 εκατ. ευρώ έναντι 716,43 εκατ. ευρώ της
̟ροηγούµενη χρήσης αντι̟ροσω̟εύουν το 72,82% του Συνολικού Παθητικού της Εταιρείας. Η αύξηση
των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κερδοφορία.
∆είκτες Καθαρού δανεισµού: Κατά την κλειόµενη χρήση τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου
ήταν ανώτερα του συνολικού ̟οσού των δανειακών υ̟οχρεώσεων του, κατά το ̟οσό των 206,83 εκατ.
ευρώ µε συνέ̟εια ο καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός. Την 30.06.2016 τα ταµειακά διαθέσιµα
του Οµίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ̟οσού των δανειακών υ̟οχρεώσεων του, κατά το ̟οσό των
250,36 εκατ. ευρώ µε συνέ̟εια ο καθαρός δανεισµός να είχε καταστεί αρνητικός.
Ο καθαρός δανεισµός της Εταιρείας ανήλθε σε 8,92 εκατ. ευρώ το 2016/2017. Την 30.06.2016 τα
ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας ήταν ανώτερα του συνολικού ̟οσού των δανειακών υ̟οχρεώσεων του,
κατά το ̟οσό των 69,24 εκατ. ευρώ µε συνέ̟εια ο καθαρός δανεισµός να καταστεί αρνητικός. Η µεταβολή
οφείλεται στις ̟ληρωµές µερισµάτων και ̟ροµερίσµατος ̟ου ̟ροχώρησε η Εταιρεία κατά τη χρήση ̟ου
έκλεισε στις 30.06.2017.

Παράγοντες δηµιουργίας αξίας και µέτρησης ε̟ιδόσεων
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς Ελλάδα, Κύ̟ρο, Βουλγαρία και Ρουµανία
ως λειτουργικούς τοµείς. Οι ανωτέρω γεωγραφικοί τοµείς είναι αυτοί ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό την
∆ιοίκηση της ε̟ιχείρησης για εσωτερικούς σκο̟ούς. 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 χρήση ̟ου έληξε την 30.06.2017 το συνολικό ̟οσό των κερδών ̟ρο φόρων,
χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων ̟ου κατανεµήθηκε µεταξύ των τεσσάρων τοµέων
ανερχόταν σε ̟οσό 171,82 εκατ ευρώ. Αντίστοιχα για την χρήση ̟ου έληξε την 30.06.2016 το συνολικό
̟οσό των κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων ̟ου κατανεµήθηκε
µεταξύ των τεσσάρων τοµέων ανερχόταν σε ̟οσό 161,00 εκατ ευρώ.
Ο τοµέας της Ελλάδας α̟οτέλεσε για την χρήση 01.07.2016-30.06.2017
εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 63,40% των συνολικών
χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή
α̟οτελούσε το 71,97% του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το
κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων.

το 69,05% του κύκλου
κερδών ̟ρο φόρων,
χρήση ο τοµέας αυτός
67,63% των συνολικών

Ο τοµέας της Κύ̟ρου α̟οτέλεσε για την χρήση 01.07.2016-30.06.2017
εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 14,98% των συνολικών
χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή
α̟οτελούσε το 12,37% του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το
κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων.

το 11,84% του κύκλου
κερδών ̟ρο φόρων,
χρήση ο τοµέας αυτός
15,79% των συνολικών

Ο τοµέας της Βουλγαρίας α̟οτέλεσε για την χρήση 01.07.2016-30.06.2017 το 9,49% του κύκλου
εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 9,29% των συνολικών κερδών ̟ρο φόρων, χρηµατοδοτικών
και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή χρήση ο τοµέας αυτός α̟οτελούσε το 8,15%
του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 7,93% των συνολικών κερδών ̟ρο φόρων,
χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων.
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Ο τοµέας της Ρουµανίας α̟οτέλεσε για την χρήση 01.07.2016-30.06.2017 το 9,63% του κύκλου
εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 12,33% των συνολικών κερδών ̟ρο φόρων,
χρηµατοδοτικών και ε̟ενδυτικών α̟οτελεσµάτων. Για την αντίστοιχη ̟ερσινή χρήση ο τοµέας αυτός
α̟οτελούσε το 7,51% του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 8,66% των συνολικών
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: κλειόµενη χρήση 12,01%, ̟ροηγούµενη 12,10%
για την Εταιρεία: κλειόµενη χρήση 9,47%, ̟ροηγούµενη 10,05%
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: κλειόµενη χρήση 13,96%, ̟ροηγούµενη 14,16%
για την Εταιρεία: κλειόµενη χρήση 11,48%, ̟ροηγούµενη 12,22%
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
Κύκλος εργασιών
Περιθώριο αποτελεσµάτων προ
τόκων, φόρων, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)
Ο Όµιλος
Η Εταιρεία
30/6/2017
30/6/2016
30/6/2017
131,01
121,26
82,06
42,46
43,87
34,21
(1,65)
(4,13)
0,74
23,05
22,67
15,13

30/6/2016
82,46
34,66
(2,10)
15,02

194,87

183,67

132,13

130,03

(0,09)

0,04

(0,10)

0,04

194,78

183,71

132,03

130,07

681,43

637,56

583,50

550,51

28,58%

28,81%

22,63%

23,63%

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

2.

Καθαρός ∆ανεισµός
Ο Όµιλος
30/6/2017
30/6/2016

Η Εταιρεία
30/6/2017

30/6/2016

144,39

144,19

144,39

144,19

14,82

0,18

14,82

-

(366,05)

(394,73)

(150,30)

(213,43)

(206,83)

(250,36)

8,92

(69,24)

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 ΧΡΗΣΗ
Σηµαντικά γεγονότα τα ο̟οία έλαβαν χώρα στην κλειόµενη χρήση 2016/2017 και είχαν
θετική ή αρνητική ε̟ίδραση στις ετήσιες 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 01.07.2011 έως 30.06.2012. 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.
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%, εφόσον α̟αιτείται, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά
µετοχή. Η καταβολή του ̟ροµερίσµατος ξεκίνησε στις 28.03.2017.

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.
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.
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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 τη χρήση
2016/2017 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,88%, σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη οικονοµική χρήση. 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 αδιάκο̟τη 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 34,02% 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.
Εντός της κλειόµενης χρήσης τρο̟ο̟οιήθηκαν οι όροι δανεισµού µε τη συναίνεση των οµολογιούχων µε
συνέ̟εια το ̟εριθώριο ε̟ιτοκίου να µειωθεί κατά 75 µονάδες βάσης α̟ό 4% σε 3,25%.
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
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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 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 αντε̟εξέλθει α̟οτελεσµατικά στην αυξηµένη ζήτηση κατά τις συγκεκριµένες
χρονικές ̟εριόδους καθώς και καθυστερήσεις στις ̟αραλαβές 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.
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Η Εταιρεία, ωστόσο, αντιµετω̟ίζει τον κίνδυνο α̟ώλειας εσόδων και κερδών σε ̟ερί̟τωση ̟ου η
συνεργασία της µε κά̟οιον α̟ό τους οίκους αυτούς διακο̟εί. 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.
Λοι̟οί εξωγενείς ̟αράγοντες
Η α̟ειλή ή η ̟ραγµατο̟οίηση ενός ̟ολέµου ή µιας τροµοκρατικής ε̟ίθεσης, ή οι ενδεχόµενες συνέ̟ειες
α̟ό την µη τήρηση του ̟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.
Καθώς η Ελληνική αγορά συνεχίζει να διανύει µία ̟ερίοδο έντονης αβεβαιότητας ο Όµιλος
̟αρακολουθεί και α̟οτιµά συνεχώς τις εξελίξεις και ενηµερώνει το ε̟ενδυτικό κοινό για κάθε ε̟ίδραση
̟ου οι διαµορφούµενες συνθήκες µ̟ορεί να έχουν στη λειτουργία του, την οικονοµική κατάσταση και τα
α̟οτελέσµατά του. Παρόλα αυτά όµως θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι η βιωσιµότητα της εταιρείας είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την βιωσιµότητα της χώρας κατά την ̟ροσ̟άθεια για ανασυγκρότησή της µέσα
στο Ευρω̟αϊκό ̟εριβάλλον.
Όσον αφορά το δίκτυο καταστηµάτων του Οµίλου:
Στην Ελλάδα ο Όµιλος διαθέτει 51 καταστήµατα καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστηµα e-jumbo.
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. Για την οικονοµική χρήση 2017/2018 έχει ̟ρογραµµατιστεί η λειτουργία ενός νέου
υ̟έρ-καταστήµατος στη Βόρεια Ελλάδα.
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Στη Βουλγαρία, η θυγατρική εταιρεία «JUMBO ΕC.B LTD», διέθετε µέχρι την 30.06.2017 εννιά
καταστήµατα, και συγκεκριµένα τέσσερα στη Σόφια, ένα στο Plovdiv, ένα στην Varna, ένα στην ̟όλη
Burgas, ένα στην ̟όλη Rousse και ένα στην ̟όλη Stara Zagora. Πρόθεση της εταιρείας είναι η ̟ροσθήκη
ενός ακόµα καταστήµατος µέσα στα ε̟όµενα δύο χρόνια.
Στην Κύ̟ρο, η θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD, διέθετε µέχρι την 30.06.2017 ̟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 οκτώ υ̟έρκαταστήµατα. ∆ύο στο Βουκουρέστι, ένα στην Τιµισοάρα, ένα στην Οράντεα, ένα στην Αράντ, ένα στο
Πλοϊέστι, ένα στο Πιτέστι και ένα στη Κωστάντζα. Στόχος της διοίκησης για την τρέχουσα οικονοµική
χρήση είναι η ε̟ένδυση σε τρία νέα υ̟έρ- καταστήµατα στη χώρα.
Ε̟ίσης η εταιρεία µέσω συνεργασιών, έχει ̟αρουσία µε καταστήµατα ̟ου φέρουν το σήµα της
JUMBO σε ̟έντε χώρες (ΠΓ∆Μ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία και Βοσνία). Στην ε̟όµενη οικονοµική χρήση
αναµένεται ε̟έκταση του δικτύου καταστηµάτων των συνεργατών στις χώρες ̟ου ήδη
δραστηριο̟οιούνται.

Ε’ ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
H διοίκηση της Μητρικής Εταιρείας, θα ̟ροτείνει στη Γενική Συνέλευση για την κλειόµενη
χρήση 2016/2017, τη διανοµή συνολικού ̟οσού € 48.981.513,24 ̟ου αντιστοιχεί σε € 0,36 (µικτό) ανά
µετοχή (136.059.759 µετοχές). Η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει µε τη µορφή ̟ροµερίσµατος α̟ό τις
28.03.2017, ̟οσό € 24.490.756,62 και αναµένεται µε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να διανεµηθεί
και το υ̟όλοι̟ο, ̟οσό των € 24.490.756,62 ̟ου αντιστοιχεί σε € 0,18 ανά µετοχή (µικτό). Σηµειώνεται ότι
σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016, ό̟ου α̟αιτείται, θα ̟αρακρατηθεί ο φόρος ̟ου αναλογεί στα µερίσµατα
̟οσοστού 15%. Η διαδικασία διανοµής του µερίσµατος, θα υλο̟οιηθεί µέσω τρα̟εζικού ιδρύµατος εντός
του ̟ροβλε̟όµενου α̟ό το νόµο χρονικού διαστήµατος α̟ό τη λήψη της σχετικής α̟όφασης α̟ό την
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Όσον αφορά για τις θυγατρικές τα ∆ιοικητικά Συµβούλια αυτών δεν ̟ρότειναν µέρισµα στους
µετόχους για τη χρήση ̟ου έληξε λόγω του συνεχιζόµενου ανα̟τυξιακού ̟ρογράµµατος.

ΣΤ ΄ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ &
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την 30η Ιουνίου 2017 ο Όµιλος α̟ασχολούσε 5.690 άτοµα, εκ των ο̟οίων 4.898 µόνιµο
̟ροσω̟ικό και 792 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, ο δε µέσος όρος του ̟ροσω̟ικού για την κλειόµενη χρήση ήτοι
α̟ό 01.07.2016 έως 30.06.2017 κυµάνθηκε στα 5.292 άτοµα (4.588 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 704 άτοµα
έκτακτο ̟ροσω̟ικό). Η Μητρική κατά την 30η Ιουνίου 2017 α̟ασχολούσε συνολικά 3.766 άτοµα εκ των
ο̟οίων 3.292 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 474 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, η Κυ̟ριακή θυγατρική JUMBO TRADING
LTD συνολικά 612 άτοµα (295 µόνιµο και 317 έκτακτο ̟ροσω̟ικό), η θυγατρική στη Βουλγαρία 650
άτοµα µόνιµο ̟ροσω̟ικό και η θυγατρική στη Ρουµανία 662 άτοµα (661 µόνιµο και 1 έκτακτο
̟ροσω̟ικό).
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν για την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων της ̟ροηγούµενης χρήσης 2015-2016 µε εξαίρεση τα νέα αναθεωρηµένα
λογιστικά ̟ρότυ̟α και διερµηνείες ̟ου αναφέρονται στη σηµείωση 3.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων
και έχουν εφαρµογή στον Όµιλο.
Κατά την 30.06.2017 δεν υ̟άρχουν εµ̟ράγµατα βάρη ε̟ί των ακινήτων του Οµίλου και της
Εταιρείας. Για εξασφάλιση αλληλόχρεων τρα̟εζικών λογαριασµών θυγατρικής του Οµίλου έχει
̟αραχωρηθεί ως ενέχυρο µε τη µορφή δεσµευµένων τρα̟εζικών καταθέσεων ̟οσό € 900.000.
∆εν υ̟άρχουν ε̟ίδικες ή υ̟ό διαιτησία διαφορές, των ο̟οίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα
έχει σηµαντική ε̟ί̟τωση στα οικονοµικά α̟οτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας.
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∆οµή του Οµίλου
Μητρική Εταιρεία:
Η Ανώνυµη Εµ̟ορική Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO Ανώνυµη Εµ̟ορική Εταιρεία» 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 Αθηνών 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
Αθηνών.
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 και συναφών ειδών. 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
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:
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Ενο̟οιηµένη
Ποσοστό & είδος
Έδρα
∆ραστηριότητα
θυγατρική
συµµετοχής
JUMBO
100% Άµεση
Κύ̟ρος
Εµ̟ορική
TRADING LTD
JUMBO EC.B LTD
100% Άµεση
Βουλγαρία
Εµ̟ορική
JUMBO EC.R SRL
100% Άµεση
Ρουµανία
Εµ̟ορική
ASPETTO LTD
100% Έµµεση
Κύ̟ρος
Ε̟ενδυτική
WESTLOOK SRL
100% Έµµεση
Ρουµανία
Ε̟ενδυτική
RΙΜΟΚΙΝ
100% Έµµεση
Κύ̟ρος
Ε̟ενδυτική
PROPERTIES LTD
GEOCAM
100% Έµµεση
Κύ̟ρος
Ε̟ενδυτική
HOLDINGS
LIMITED
GEOFORM
100% Έµµεση
Κύ̟ρος
Ε̟ενδυτική
LIMITED
Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν µεταβλήθηκε η δοµή του Οµίλου.

Μέθοδος
ενο̟οίησης
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση
Ολική ενο̟οίηση

Ζ΄ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α µεταξύ Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών (εκτός
φυσικών ̟ροσώ̟ων) την 30.06.2017, ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, είναι οι κάτωθι:

Ποσά σε €
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Θυγατρικές
Σύνολο
Έσοδα παροχής υπηρεσιών
Θυγατρικές
Σύνολο
Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές
Σύνολο

Όµιλος

Εταιρεία

30/06/2017
-

30/06/2016
-

30/06/2017
112.989.935

30/06/2016
91.633.288

-

-

112.989.935

91.633.288

30/06/2017
-

30/06/2016
-

30/06/2017
24.612

30/06/2016
22.047

-

-

24.612

22.047

30/06/2017
-

30/06/2016
-

30/06/2017
970.417

30/06/2016
493.279

-

-

970.417

493.279

Όµιλος
Αγορές εµπορευµάτων

30/06/2017

Θυγατρικές

Εταιρεία

30/06/2016
-

30/06/2017
1.145.378

30/06/2016
2.330.252

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

-

Σύνολο

-

1.145.378

2.330.252

30/06/2016
-

30/06/2017
109.016

30/06/2016
28.774

-

109.016

28.774

30/06/2016

30/06/2016

Αγορές Παγίων και λοιπές υπηρεσίες

30/06/2017

Θυγατρικές
Σύνολο

Όµιλος
Απαιτήσεις

Εταιρεία

Θυγατρικές

-

30/06/2017
1.424.615

Σύνολο

-

1.424.615

796.963

30/06/2016

Υποχρεώσεις

30/06/2017

30/06/2017

796.963

Θυγατρικές

-

30/06/2017
832.928

30/06/2016
-

Σύνολο

-

832.928
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Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, (εκτός µητρικής
εταιρείας JUMBO AΕ), ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, είναι οι κάτωθι:

30/06/2017
Ποσά σε €
JUMBO ΕC.B LTD µε JUMBO ΕC.R SRL

Έσοδα
1.661

Σύνολο

30/06/2016

Έξοδα

1.661

Έσοδα

Έξοδα

-

2.296

-

-

2.296

-

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.
Οι ̟αροχές ̟ρος τη ∆ιοίκηση σε ε̟ί̟εδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆Σ

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2017

1.039.354

552.225

106.335

57.912

Λοιπές αµοιβές και συναλλαγές µελών ∆.Σ.

1.105.002

1.076.895

Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία

9.970
2.260.661

9.970
1.697.002

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας:

30/06/2017

30/06/2017

Παροχές λήξης της εργασίας

335.267

335.267

Σύνολο

335.267

335.267

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

30/06/2016

30/06/2016

941.719

451.105

79.161

34.162

1.298.586

1.270.787

6.945

6.945

2.326.411

1.762.999

30/06/2016

30/06/2016

Παροχές λήξης της εργασίας

262.529

262.529

Σύνολο

262.529

262.529
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∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι̟ά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις
οικογένειές τους) και δεν υ̟άρχουν α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοι̟ά διευθυντικά
στελέχη του Οµίλου και στις οικογένειές τους.
∆εν υ̟ήρχαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν
̟ροσώ̟ων οι ο̟οίες θα µ̟ορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέ̟ειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις
ε̟ιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για κλειόµενη εταιρική χρήση α̟ό 01.07.2016 έως 30.06.2017.

Η. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.07.2016-30.06.2017
(ΠΑΡ. 3δ’ ΑΡΘΡ. 43α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920)
1) ∆ήλωση συµµόρφωσης µε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 δ
του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ό̟ως αυτές οριοθετούνται
α̟ό την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς ̟ρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως σύνολο
κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των ο̟οίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει
ως στόχο τη διαφάνεια ̟ρος το ε̟ενδυτικό κοινό, καθώς ε̟ίσης και τη διασφάλιση των συµφερόντων των
µετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της.
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (καλούµενος εφεξής
«Κώδικας») ό̟ου αντικαθιστά τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ για εισηγµένες (Μάρτιος
2011). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc
Η Εταιρεία δύναται να ̟ροβαίνει σε τρο̟ο̟οιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, ̟ου εφαρµόζει, για τις ο̟οίες θα ενηµερώνει το ε̟ενδυτικό κοινό µέσω ανάρτησης
σχετικών ανακοινώσεων στο δικτυακό τό̟ο http://corporate.e-jumbo.gr/.
2) Α̟οκλίσεις α̟ό τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρεία τελεί σε ̟λήρη συµµόρφωση µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία, τις διατάξεις και τους
κανονισµούς καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές αξίες της, για την ανά̟τυξη των αρχών της εταιρικής
διακυβέρνησης ̟ου εφαρµόζει και έχει ̟ροσαρµοστεί στα οριζόµενα α̟ό το ισχύον θεσµικό ̟λαίσιο ̟ερί
εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει ορισµένες Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα, οι ο̟οίες αναφέρονται
ειδικότερα κατωτέρω, ήτοι:
ΜΕΡΟΣ Α - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει συστήσει ξεχωριστές ε̟ιτρο̟ές ̟ου να ̟ροΐστανται στη
διαδικασία υ̟οβολής υ̟οψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να ̟ροετοιµάζουν
̟ροτάσεις ̟ρος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά στις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των
βασικών ανώτατων στελεχών (Ειδική ̟ρακτική Α.1.2.α). Σηµειώνεται ωστόσο ότι όσον αφορά στις
αµοιβές, η ̟ολιτική ̟ου έχει διαµορφώσει η Εταιρεία είναι σταθερή και ακολουθείται ̟ιστά α̟ό
δεκαετίας και ̟λέον είναι ̟λήρως εναρµονισµένη µε την κουλτούρα της εταιρείας. Ειδικότερα για τις
αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σηµειώνεται ότι αυτές ̟ροεγκρίνονται, χορηγούνται και
οριστικο̟οιούνται µόνο µε σχετικές α̟οφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Εταιρείας.
Όσον αφορά την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σηµειώνεται ότι η εκλογή
αυτών ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό τη Γενική Συνέλευση και η θητεία τους ορίζεται στα δύο έτη. Πριν τη
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και ̟ριν α̟ό τη σχετική ψηφοφορία τίθενται υ̟όψη όλων των
µετόχων τα βιογραφικά των υ̟οψηφίων. Ε̟ι̟λέον, κατά την ε̟ιλογή µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου λαµβάνονται υ̟όψη κριτήρια ό̟ως η ε̟αγγελµατική ̟ορεία και η σχετικότητα αυτής µε το
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̟εδίο δραστηριο̟οίησης της Εταιρείας, καθώς και το ε̟ί̟εδο ε̟ιχειρηµατικών, νοµικών και οικονοµικών
γνώσεων ̟ου διαθέτουν.
Οι ̟ροαναφερθείσες ̟ρακτικές της Εταιρείας α̟οτελούν το ̟λαίσιο και τα µέτρα ̟ου έχει λάβει
η Εταιρεία ̟ρος ελαχιστο̟οίηση των ό̟οιων ̟ρόσθετων κινδύνων θα µ̟ορούσαν να ̟ροκύψουν λόγω
της µη συµµόρφωσης µε την Ειδική Πρακτική Α.1.2. α του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, το ο̟οίο εξελέγη α̟ό την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της 11.11.2015 µε διετή θητεία, υ̟ό ε̟ταµελή σύνθεση, συγκροτήθηκε σε σώµα αυθηµερόν και
ανασυγκροτήθηκε σε σώµα: α) αρχικώς την 15.1.2016, λόγω της εκλογής ενός νέου εκτελεστικού µέλους
αυτού σε αντικατάσταση ̟αραιτηθέντος, β) την 27.7.2016, υ̟ό εννεαµελή σύνθεση, µετά τη συµ̟λήρωση
αυτού µε δύο (2) ε̟ι̟λέον νέα µέλη, τα ο̟οία εξελέγησαν µε α̟όφαση της α̟ό 27.7.2016 Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας και γ) την 2.11.2016 µε δεκαµελή σύνθεση, λόγω
συµ̟λήρωσης του εννεαµελούς µε ένα (1) ε̟ι̟λέον νέο µέλος, ̟ου εκλέχθηκε µε α̟όφαση της α̟ό
2.11.2016 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας
JUMBO A.E.Ε. κατά τη συνεδρίαση του της 9ης Ιουνίου 2017 : α) δια̟ίστωσε την κένωση λόγω θανάτου,
̟ου συνέβη στις 26.2.2017, της θέσης του εκτελεστικού µέλους Γεωργίου Βακάκη του Α̟όστολουΕυάγγελου β) α̟οδέχθηκε τη ̟αραίτηση του κ. Αδαµάντιου Σταµατάκη (ανεξάρτητο µη εκτελεστικού
µέλους) και α̟εφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκ̟ροσώ̟ηση της εταιρείας χωρίς την
αντικατάσταση των ανωτέρω µελών του, µέχρι τη λήξη της θητείας του. Η σχετική α̟όφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ µε Α.Π 70239 την 23.06.2017. Κατά συνέ̟εια κατά
την 30.06.2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας α̟οτελούταν α̟ό ̟έντε (5) εκτελεστικά και τρία (3)
µη εκτελεστικά µέλη, α̟ό τα ο̟οία τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. (Ειδικές ̟ρακτικές Α.2.2). Η σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου διατηρεί µια καλή ισορρο̟ία ανάµεσα στον αριθµό των ανεξάρτητων και µη –
ανεξάρτητων µελών του καθώς ε̟ίσης και µεταξύ των εκτελεστικών και µη-εκτελεστικών µελών. Η
Εταιρεία έχει αξιολογήσει το µέγεθος του ∆ιοικητικού συµβουλίου ως ε̟αρκές µετά και την διεύρυνση
του. Τα ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη έχουν τις ειδικές γνώσεις και την εµ̟ειρία, ώστε είναι σε θέση να
̟αρέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανεξάρτητες και αµερόλη̟τες α̟όψεις.
• Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει συγκεκριµένη ̟ολιτική ̟οικιλοµορφίας συµ̟εριλαµβανόµενης
της ισορρο̟ίας µεταξύ των φύλων για τα µέλη του ∆Σ (Ειδική ̟ρακτική Α.2.8.). Ωστόσο στον κώδικα
δεοντολογίας και ε̟ιχειρηµατικής συµ̟εριφοράς της JUMBO, ̟ου είναι αναρτηµένος στον ιστότο̟ο
http://corporate.e-jumbo.gr/ αναφέρεται ότι η ̟ολιτική της JUMBO είναι να λειτουργεί κάτω α̟ό
δίκαιες και νόµιµες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώ̟ινου δυναµικού, χωρίς να κάνει διάκριση ανάλογα
µε την ηλικία, τη φυλή, το γένος, το χρώµα, την εθνική ̟ροέλευση, τη θρησκεία, την υγεία, τις ερωτικές
̟ροτιµήσεις, τις ̟ολιτικές ή ιδεολογικές α̟όψεις, ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων, ̟ου
̟ροστατεύονται α̟ό νόµους και κανονισµούς. Οι εργαζόµενοι α̟αιτείται να συµµορφώνονται µε όλους
τους νόµους και κανονισµούς και να εκτελούν την εργασία τους µε γνώµονα την ̟αρα̟άνω αρχή της µη
διάκρισης. Αντικειµενικός σκο̟ός της εταιρείας είναι η έντιµη και δίκαιη µεταχείριση όλων των
εργαζοµένων, καθώς και η βελτίωση και η ανά̟τυξή τους.
Ακολουθούν στοιχεία αναφορικά µε το ̟οσοστό εκ̟ροσώ̟ησης κάθε φύλου και την ηλικία των µελών
του ∆.Σ. και των ∆ιοικητικών Στελεχών.
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Αριθµός Ατόµων

%

Άντρες

5

63%

Γυναίκες

3

38%

Σύνολο

8

100%

Το εύρος της ηλικίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι α̟ό 30 έως 72 ετών
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∆ιευθυντικά Στελέχη

Αριθµός Ατόµων

%

Άντρες

4

29%

Γυναίκες

10

71%

Σύνολο

14

100%

Το εύρος της ηλικίας των ∆ιοικητικών Στελεχών είναι α̟ό 36 έως 59 ετών

Ρόλος και α̟αιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆Σ
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντι̟ρόεδρο, ̟ροερχόµενο α̟ό τα
ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό, καθώς αξιολογείται ως ̟ροέχουσας σηµασίας η ουσιαστική
καθηµερινή συνδροµή και συνε̟ικουρία εκ µέρους του Αντι̟ροέδρου, του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στην άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων του. (Ειδική Πρακτική Α.3.3. και Ειδική
Πρακτική Α.3.4α.)
Ανάδειξη υ̟οψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• ∆εν υφίσταται ε̟ιτρο̟ή ανάδειξης υ̟οψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς λόγω
της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας η συγκεκριµένη ε̟ιτρο̟ή δεν αξιολογείται ως α̟αραίτητη κατά
την ̟αρούσα χρονική στιγµή και για τα αµέσως ε̟όµενα έτη. Ό̟ως αναφέρθηκε και ανωτέρω σχετικά µε
την α̟όκλιση α̟ό την ̟ρακτική Α1.2.α η Εταιρεία ακολουθεί ̟ρακτικές ̟ου θέτουν το ̟λαίσιο ̟ου έχει
υιοθετήσει ̟ρος ελαχιστο̟οίηση των ό̟οιων ̟ρόσθετων κινδύνων θα µ̟ορούσαν να ̟ροκύψουν λόγω
της µη συµµόρφωσης µε τις Ειδικές ̟ρακτικές Α.5.4, Α.5.5, Α.5.6., Α.5.7., Α.5.8. του Ελληνικού Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης .
Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο
συνεδριάσεων και 12µηνο ̟ρόγραµµα δράσης καθώς είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του
καθόσον µάλιστα συνεδριάζει συχνά και ̟ολλές φορές σε κάθε εταιρική χρήση, όταν το ε̟ιβάλλουν οι
ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύ̟αρξη ̟ροκαθορισµένου ̟ρογράµµατος δράσεως. (Ειδική
̟ρακτική Α.6.1).
• ∆εν υ̟άρχουν ̟ρογράµµατα εισαγωγικής ενηµέρωσης, ̟ου να διασφαλίζονται α̟ό το
∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα νέα µέλη του ούτε διαρκή ε̟αγγελµατική ε̟ιµόρφωση για τα υ̟όλοι̟α
µέλη καθώς ̟ροτείνονται ̟ρος εκλογή ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟ρόσω̟α ̟ου διαθέτουν
ικανή και α̟οδεδειγµένη γνώση και εµ̟ειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες. (Ειδική ̟ρακτική
Α.6.5).
• ∆εν υ̟άρχει συγκεκριµένη ̟ρόβλεψη για την ̟αροχή ε̟αρκών ̟όρων στις ε̟ιτρο̟ές του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εκ̟λήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για την ̟ρόσληψη
εξωτερικών συµβούλων, καθώς οι σχετικοί ̟όροι εγκρίνονται ανά ̟ερί̟τωση α̟ό την διοίκηση της
εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε υ̟άρχουσες ή ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες και ειδικά αιτήµατα αυτών. (Ειδική
̟ρακτική Α.6.9).
Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• ∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκο̟ό την αξιολόγηση της α̟οτελεσµατικότητας
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ε̟ιτρο̟ών του, ούτε αξιολογείται η ε̟ίδοση του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην ο̟οία να ̟ροΐσταται ο ανεξάρτητος
Αντι̟ρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ελλείψει ανεξάρτητου
Αντι̟ροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία καθώς η συγκεκριµένη ανάγκη καλύ̟τεται
µε βάση την υ̟άρχουσα οργανωτική δοµή της εταιρείας. Η ε̟ίδοση του ∆.Σ. αξιολογείται ετησίως α̟ό
την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, συγχρόνως µε την αξιολόγηση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων αυτού. Τα κριτήρια της εν λόγω
αξιολόγησης αφορούν στην ε̟ίδοση και δραστηριότητα ̟ου ε̟έδειξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την
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εκάστοτε κλειόµενη εταιρική χρήση, κυρίως µε βάση, την ∆ιαχειριστική Έκθεση ̟ου αυτό υ̟οβάλλει στη
Γενική Συνέλευση, τις λοι̟ές εκθέσεις αυτού ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία και σε
συνδυασµό µε τα α̟οτελέσµατα χρήσης και της γενικότερης ̟ορεία των εργασιών της εταιρείας. (Ειδική
̟ρακτική Α.7.1).
• Τα µη εκτελεστικά µέλη δεν συνέρχονται χωρίς την ̟αρουσία εκτελεστικών µελών,
̟ροκειµένου να αξιολογείται η ε̟ίδοση των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους.
Ό̟ως αναφέρθηκε και ανωτέρω σχετικά µε την α̟όκλιση α̟ό την ̟ρακτική Α1.2.α και Α.7.1 η Εταιρεία
ακολουθεί ̟ρακτικές ̟ου θέτουν το ̟λαίσιο ̟ου έχει υιοθετήσει ̟ρος ελαχιστο̟οίηση των ό̟οιων
̟ρόσθετων κινδύνων θα µ̟ορούσαν να ̟ροκύψουν λόγω της µη συµµόρφωσης µε την Ειδική ̟ρακτική
Α.7.2. του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
ΜΕΡΟΣ Β –ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
• ∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην ε̟ιτρο̟ή ελέγχου για την εκ µέρους της χρήση
υ̟ηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της ε̟ιτρο̟ής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και
εµ̟ειρία όλων των µελών της διασφαλίζουν την α̟οτελεσµατική λειτουργία της. Ε̟ι̟λέον, η Εταιρεία
εξετάζει κατά ̟ερί̟τωση σχετικά αιτήµατα αυτής και, εφόσον δια̟ιστωθεί ανάγκη για την υ̟οβοήθηση
του έργου της, ̟ροχωρά στη διάθεση των α̟αιτούµενων κονδυλίων. (Ειδική ̟ρακτική Β.1.9)
ΜΕΡΟΣ Γ -ΑΜΟΙΒΕΣ
• ∆εν υφίσταται ε̟ιτρο̟ή αµοιβών, α̟οτελούµενη α̟οκλειστικά α̟ό µη εκτελεστικά µέλη,
ανεξάρτητα στην ̟λειονότητά τους, η ο̟οία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των
εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κατά συνέ̟εια δεν υ̟άρχουν
ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα
θέµατα ̟ου αφορούν στην λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής , ενόψει της δοµής και
λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα, καθόσον οι εν λόγω αµοιβές
̟ροεγκρίνονται, χορηγούνται και οριστικο̟οιούνται µόνον µε σχετικές α̟οφάσεις της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι ο̟οίες
δεν α̟ορρέουν α̟ό ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορίζονται α̟ό την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση µε ειδική α̟όφαση αυτής και δηµοσιεύονται µαζί µε τις λοι̟ές α̟οφάσεις, ό̟ως ορίζει
ο νόµος. Οι ως άνω αµοιβές καθορίζονται σε εύλογο ύψος, κατό̟ιν εκτίµησης της συνολικής ̟ροσφοράς
τους, και µε κριτήρια το είδος των ανατιθέµενων στα εκτελεστικά µέλη καθηκόντων, την α̟όδοση και την
̟ροσφορά τους στην ε̟ίτευξη των ε̟ιδιωχθέντων στόχων. (Ειδική ̟ρακτική Γ.1.4, Γ.1.6, Γ.1.7. Γ.1.8, Γ.1.9)
ΜΕΡΟΣ ∆ –ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
∆εν ̟αρατηρήθηκε κά̟οια α̟όκλιση.
3) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, της Εταιρείας α̟οτελεί το σύνολο των ̟ολιτικών,
διαδικασιών, καθηκόντων, συµ̟εριφορών και άλλων στοιχείων ̟ου χαρακτηρίζουν την εταιρεία, τα
ο̟οία τίθενται σε εφαρµογή α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τη ∆ιοίκηση και το υ̟όλοι̟ο ανθρώ̟ινο
δυναµικό της εταιρείας. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου α̟οτελείται α̟ό ελεγκτικούς µηχανισµούς και
δικλείδες ασφαλείας (Internal Controls) ̟ου στοχεύουν στην εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας. Σκο̟ός
του είναι:
• Η α̟οτελεσµατική και α̟οδοτική λειτουργία της Εταιρείας, έτσι ώστε να αντα̟οκρίνεται
κατάλληλα στους κινδύνους, ̟ου σχετίζονται µε την ε̟ίτευξη των ε̟ιχειρηµατικών στόχων της. Η
̟εριφρούρηση των ̟εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας α̟ό ο̟οιαδή̟οτε µη ορθή χρήση ή α̟ό
α̟ώλεια, συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟ρόληψης και α̟οκάλυψης ̟ιθανής α̟άτης.
• Η διασφάλιση της αξιο̟ιστίας της ̟αρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης, τόσο
εντός όσο και εκτός της εταιρείας.
• Η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, συµ̟εριλαµβανοµένων και των
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εσωτερικών εταιρικών ̟ολιτικών.
Μέληµα της Εταιρείας, α̟οτελεί η διαρκής ανά̟τυξη, βελτίωση και αναβάθµιση του
Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς το ̟εριβάλλον στο ο̟οίο λειτουργεί και ε̟εκτείνεται η Εταιρεία
µεταβάλλεται συνεχώς.
Το Περιβάλλον Ελέγχου α̟οτελείται α̟ό την οργανωτική δοµή, την εκχώρηση των εξουσιών
και αρµοδιοτήτων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Ακεραιότητα, τις Ηθικές αξίες και τη Συµ̟εριφορά
∆ιοίκησης, και τις Πολιτικές και διαδικασίες ανθρω̟ίνων ̟όρων.
Υ̟εύθυνοι για την ε̟ο̟τεία της λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι: η
Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου και η Υ̟ηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συσταθεί
µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ο̟οία α̟όφαση έχει εγκριθεί α̟ό την α̟ό 03.11.2011 Γενική
Συνέλευση, λειτουργεί µε βάση το ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, το ν. 3693/2008 ̟ερί
εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ, τις ̟ροβλέψεις του Κώδικα και τον
γρα̟τό Κανονισµό Λειτουργίας της. Βασικός σκο̟ός της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου είναι να, συνε̟ικουρεί το
∆ιοικητικό Συµβούλιο στην ε̟ίβλεψη της ̟οιότητας, ε̟άρκειας και α̟οτελεσµατικότητας των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και της ̟οιότητας εργασιακής α̟όδοσης της
εταιρείας, η ε̟ισκό̟ηση και ̟αρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύ̟αρξη και διατήρηση της
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, την
̟αρακολούθηση της ̟ορείας του υ̟οχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενο̟οιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, την ̟αρακολούθηση της χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης και ο̟οιοδή̟οτε άλλο κατά
την κρίση των µελών της σηµαντικό ζήτηµα. Τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Ε̟ιτρο̟ής
Ελέγχου ορίζονται στον κανονισµό λειτουργίας της ̟ου είναι αναρτηµένος στον ιστότο̟ο
http://corporate.e-jumbo.gr/
Η Υ̟ηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί µε τον τρό̟ο ̟ου ορίζεται α̟ό το ν. 3016/2002 για
την εταιρική διακυβέρνηση και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου.
Το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σαν µια ανεξάρτητη αντικειµενική και
συµβουλευτική υ̟ηρεσία. Στις αρµοδιότητές του ̟εριλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των
συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς ε̟ίσης η εξακρίβωση της
συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες ̟ολιτικές και διαδικασίες ό̟ως αυτές οροθετούνται στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.
Όσον αφορά τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών το τµήµα εσωτερικού ελέγχου ελέγχει
ότι ̟ριν την ̟ραγµατο̟οίηση της συναλλαγής ο̟οιουδή̟οτε ̟οσού, το ∆ιοικητικό συµβούλιο έχει λάβει
όλες τις α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες και ότι έχουν δοθεί οι α̟αραίτητες εισηγήσεις και εγκρίσεις α̟ό τα
εµ̟λεκόµενα τµήµατα.
Όσον αφορά στην έκδοση των Οικονοµικών Καταστάσεων, η Εταιρεία έχει ε̟ενδύσει στην
αγορά ̟ροηγµένων µηχανογραφικών συστηµάτων, ̟ου ανα̟τύσσει και συντηρεί µε βάση τις ανάγκες
της. Μέσα α̟ό σειρά δικλείδων ασφαλείας εξασφαλίζουν την ορθή α̟εικόνιση των οικονοµικών µεγεθών
για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων (ενο̟οιηµένων και εταιρικών και της Οικονοµικής
Έκθεσης). Πραγµατο̟οιεί διασταύρωση στοιχείων και ελέγχονται τα ̟ρος α̟αλοιφή στοιχεία
(ενδοοµιλικές συναλλαγές , α̟αιτήσεις , υ̟οχρεώσεις κ.λ.̟.) Πραγµατο̟οιούνται εγγραφές α̟αλοιφών
και ενο̟οίησης και εκδίδονται οι οικονοµικές καταστάσεις και οι ̟ληροφοριακοί ̟ίνακες, ̟ου
̟εριλαµβάνονται στην Οικονοµική έκθεση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται και δηµοσιο̟οιούνται σε εξαµηνιαία βάση
(ατοµικές και ενο̟οιηµένες) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως
αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση αλλά και σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς. Οι Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ̟ριν α̟ό τη
δηµοσίευσή τους.
Η διοίκηση της Εταιρείας καθηµερινά ενηµερώνεται για την ̟ορεία των ̟ωλήσεων, κόστους
/εξόδων αλλά και άλλες λε̟τοµέρειες οι ο̟οίες καθορίζουν και ε̟ανα̟ροσδιορίζουν την στρατηγική και
τους στόχους της εταιρείας, ό̟ως αυτοί έχουν ̟ρογραµµατισθεί και ̟ροϋ̟ολογισθεί µε συγκρίσιµα
αντίστοιχα στοιχεία της ̟ροηγούµενης χρήσης και ̟εριόδου.
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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.
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. Αναλυτικά αναφερόµαστε στην ενότητα Ε’ «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ» της
̟αρούσας έκθεσης.
4) Πληροφοριακά στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται κατά το άρθρο 10 ̟αράγραφος 1 στοιχεία γ), δ),
στ), η) και θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Α̟ριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες ̟ροσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υ̟άγεται στην εν
λόγω οδηγία.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε συνέτρεξαν ̟ερι̟τώσεις εξαγοράς ή δηµόσιας ̟ροσφοράς.
5) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρό̟ο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των µετόχων
και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και ̟εριγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρό̟ου
άσκησής τους.
Με βάση τα άρθρα 26 ̟αρ. 2β και 28 Α' του Κ.Ν. 2190/20, ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και
̟ροστέθηκαν, αντιστοίχως, µε τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήµερα, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο διασφαλίζει ότι η ̟ροετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
διευκολύνουν την α̟οτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι ο̟οίοι µ̟ορούν να είναι
εγκαίρως ̟λήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική
Συνέλευση, συµ̟εριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των δικαιωµάτων τους κατά τη
Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιο̟οιεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για να
διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους µε την Εταιρεία.
Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η εταιρεία αναρτά στον διαδικτυακό της
τό̟ο είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην
αγγλική γλώσσα, ̟ληροφορίες σχετικά µε:
• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τό̟ο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
• τους βασικούς κανόνες και τις ̟ρακτικές συµµετοχής, συµ̟εριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υ̟οβολής ερωτήσεων, καθώς και των
̟ροθεσµιών εντός των ο̟οίων τα δικαιώµατα αυτά µ̟ορούν να ασκηθούν,
• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντι̟ροσώ̟ευσης µέσω ̟ληρεξουσίου και τα
χρησιµο̟οιούµενα έντυ̟α για ψηφοφορία µέσω ̟ληρεξουσίου,
• την ̟ροτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµ̟εριλαµβανοµένων σχεδίων των
α̟οφάσεων ̟ρος συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
• τον ̟ροτεινόµενο κατάλογο υ̟οψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα
βιογραφικά τους (εφόσον υ̟άρχει θέµα εκλογής µελών), και
• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της
σύγκλησης.
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, ο Αντι̟ρόεδρος και ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος, ̟αρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ̟ροκειµένου να ̟αρέχουν
̟ληροφόρηση και ενηµέρωση ε̟ί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, ̟ου τίθενται ̟ρος συζήτηση, και ε̟ί
ερωτήσεων ή διευκρινίσεων ̟ου ζητούν οι µέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει ε̟αρκή
χρόνο για την υ̟οβολή ερωτήσεων α̟ό τους µετόχους και την ̟αροχή των σχετικών α̟αντήσεων.
Η Εταιρεία δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, τα α̟οτελέσµατα
της ψηφοφορίας, το αργότερο εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για
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κάθε α̟όφαση ̟ροσδιορίζει τον αριθµό των µετοχών για τις ο̟οίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την
αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου ̟ου εκ̟ροσω̟ούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθµό έγκυρων
ψήφων, καθώς και τον αριθµό ψήφων υ̟έρ και κατά κάθε α̟όφασης και τον αριθµό των α̟οχών.
Βασικές εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης
α. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται
να α̟οφασίζει για κάθε υ̟όθεση ̟ου αφορά την Εταιρεία. Οι α̟οφάσεις της δεσµεύουν και τους
µετόχους ̟ου α̟ουσιάζουν ή ̟ου διαφώνησαν.
β. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµοδία και α̟οφασίζει για:
1. Τρο̟ο̟οιήσεις του καταστατικού και σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του
µετοχικού κεφαλαίου, µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 5 του καταστατικού αυτής, ό̟ως
̟αρακάτω.
2. Εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.
4. ∆ιάθεση των κερδών κάθε χρόνου.
5. Έκδοση δανείου µε Οµολογίες καθώς και µε Οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές.
6. Συγχώνευση, διάσ̟αση, µετατρο̟ή, αναβίωση, ̟αράταση της διάρκειας ή διάλυση της
εταιρείας.
7. ∆ιορισµό εκκαθαριστών και
8. Έγκριση των Ελεγκτών.
γ. Στις διατάξεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου δεν υ̟άγονται: α) αυξήσεις ̟ου
α̟οφασίζονται κατά τις ̟αραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 α̟ό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό διατάξεις άλλων νόµων, β) η τρο̟ο̟οίηση του
καταστατικού α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 5 του άρθρου 11, τις
̟αραγράφους 2 του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 13 και την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν.
2190/1920, γ) ο διορισµός µε το καταστατικό του ̟ρώτου διοικητικού συµβουλίου, δ) η εκλογή κατά το
καταστατικό, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συµβούλων σε
αντικατάσταση ̟αραιτηθέντων, α̟οθανόντων ή α̟ωλεσάντων την ιδιότητα τους µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο
τρό̟ο, ε) η α̟ορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυµης εταιρείας α̟ό άλλη ανώνυµη
εταιρεία ̟ου κατέχει το 100% των µετοχών της και στ) η δυνατότητα διανοµής κερδών ή ̟ροαιρετικών
α̟οθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον
έχει υ̟άρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
∆ικαιώµατα µετόχων και τρό̟οι άσκησης τους
Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος ̟ου
εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον ο̟οίο τηρούνται οι κινητές αξίες της
εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν ̟ροϋ̟οθέτει την δέσµευση των µετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης διαδικασίας. Οι µέτοχοι ̟ου έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη
Γενική Συνέλευση µ̟ορούν να αντι̟ροσω̟ευτούν σ’ αυτήν α̟ό ̟ρόσω̟ο ̟ου έχουν εξουσιοδοτήσει
νόµιµα.
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας, ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό τη µετοχή της είναι ανάλογα µε
το ̟οσοστό του κεφαλαίου, στο ο̟οίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή
̟αρέχει όλα τα δικαιώµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο κ.ν. 2190/1920 ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, αλλά και
το καταστατικό της Εταιρείας.
6) Σύνθεση και τρό̟ος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν άλλων
διοικητικών, διαχειριστικών ή ε̟ο̟τικών οργάνων ή ε̟ιτρο̟ών της εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, ̟ου ασκεί τη
διοίκηση, τη διαχείριση της ̟εριουσίας της και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει την στρατηγική και την
̟ολιτική δράσης και ανά̟τυξης της Εταιρείας.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει α̟οφάσεις για τη διοίκηση των εταιρικών υ̟οθέσεων και τη
διαχείριση της ̟εριουσίας και ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και ιδίως ε̟ί των
µελών του και των στελεχών της εταιρείας στα ο̟οία κατό̟ιν ανάθεσης α̟ό το ίδιο το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχουν ανατεθεί σχετικές εκτελεστικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει α̟οφάσεις για ζητήµατα ̟ου αφορούν τις κάθε είδους
αµοιβές ̟ου καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και
τη γενικότερη ̟ολιτική των αµοιβών της εταιρείας α̟οφασίζονται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
συλλογικά, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων για τις ο̟οίες α̟οφασίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της εταιρείας.
Σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3016/2002, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει
κατ’ έτος έκθεση στην ο̟οία ̟εριλαµβάνεται αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές της εταιρείας µε
συνδεδεµένες µε αυτήν ε̟ιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε ̟αρ.5 του κ.ν. 2190/1920. Η έκθεση
αυτή γνωστο̟οιείται στην Ε̟ιτρο̟ή Κεφαλαιαγοράς.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το µήνα.
Η λειτουργία αλλά και οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟εριγράφονται αναλυτικά
στο ισχύον κωδικο̟οιηµένο καταστατικό και ειδικότερα κυρίως στα ακόλουθα άρθρα αυτού:
• Σύνθεση, Θητεία (άρθρο 10 καταστατικού)
• Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 10 Κ)
• Σύγκληση και Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα (άρθρο 11 Κ)
• Αρµοδιότητες µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 11 Κ ό̟ως έχει δηµοσιευτεί στον
ιστότο̟ο της εταιρείας)
• Εκ̟ροσώ̟ηση της Εταιρείας α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (άρθρα 13 και 17)
13 Κ)

• Παραίτηση, α̟οχώρηση και ανα̟λήρωση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρα 12 και
• Α̟αρτία ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Λήψη α̟οφάσεων (άρθρο 14 Κ)
• Πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 15 Κ)
• Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρα 16 και 17)
• Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 18 Κ)
• Α̟αγόρευση ανταγωνισµού (άρθρο 19 Κ)
• Ευθύνη των Συµβούλων (άρθρο 20 Κ)

καθώς ε̟ίσης και στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υ̟οστηρίζεται α̟ό
εταιρικό Γραµµατέα ό̟ου διορίζεται και ανακαλείται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανεξάρτητα µέλη του, έχουν εκλεγεί α̟ό την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων ̟ου συνήλθε την 11.11.2015. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι διετής σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, και λήγει στις 11.11.2017,
̟αρατεινόµενη µέχρι τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Ο
καθορισµός ανεξαρτησίας υ̟οψηφίου έγινε α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ̟ριν ̟ροταθεί η εκλογή του
α̟ό την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώµα αυθηµερόν και
ανασυγκροτήθηκε σε σώµα: α) αρχικώς την 15.1.2016, λόγω της εκλογής ενός νέου εκτελεστικού µέλους
αυτού σε αντικατάσταση ̟αραιτηθέντος, β) την 27.7.2016, υ̟ό εννεαµελή σύνθεση, µετά τη συµ̟λήρωση
αυτού µε δύο (2) ε̟ι̟λέον νέα µέλη, τα ο̟οία εξελέγησαν µε α̟όφαση της α̟ό 27.7.2016 Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας και γ) την 2.11.2016 µε δεκαµελή σύνθεση, λόγω
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συµ̟λήρωσης του εννεαµελούς µε ένα (1) ε̟ι̟λέον νέο µέλος, ̟ου εκλέχθηκε µε α̟όφαση της α̟ό
2.11.2016 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας JUMBO A.E.Ε. κατά τη συνεδρίαση του της 9ης Ιουνίου
2017 : α) δια̟ίστωσε την κένωση λόγω θανάτου, ̟ου συνέβη στις 26.2.2017, της θέσης του εκτελεστικού
µέλους Γεωργίου Βακάκη του Α̟όστολου-Ευάγγελου β) α̟οδέχθηκε τη ̟αραίτηση του κ. Αδαµάντιου
Σταµατάκη (ανεξάρτητο µη εκτελεστικού µέλους) και α̟εφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και την
εκ̟ροσώ̟ηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ανωτέρω µελών του, µέχρι τη λήξη της θητείας
του. Η σχετική α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ µε Α.Π 70239 την
23.06.2017. Κατά συνέ̟εια κατά την 30.06.2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας α̟οτελούταν α̟ό
̟έντε (5) εκτελεστικά και τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη, α̟ό τα ο̟οία τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα.
Μετά τα ̟αρα̟άνω, η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την 30.06.2017
έχει ως εξής:
Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά µέλη, τα ο̟οία είναι τα εξής:
1. Α̟όστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος ∆.Σ, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ιωάννης Οικονόµου του Χρήστου, Αντι̟ρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ευάγγελος Πα̟αευαγγέλου του ∆ηµητρίου, Ανα̟ληρωτής Αντι̟ρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος.
4. Κωνσταντίνα Ντεµίρη του Σταύρου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος.
5. Σοφία Βακάκη του Α̟όστολου Ευάγγελου, Εκτελεστικό Μέλος.
Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, ̟ου είναι:
1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, Μέλος Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου.
Γ. ∆ύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, τα ο̟οία είναι:
1. Γεώργιος Κατσαρός του Σ̟υρίδωνος, Μέλος Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου
2. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Μέλος Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου
Στη συνέχεια ̟αραθέτουµε σύντοµα βιογραφικά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Α̟όστολος-Ευάγγελος Βακάκης- Πρόεδρος ∆.Σ.
Είναι υ̟εύθυνος για τη στρατηγική ανά̟τυξη της Εταιρείας. Είναι ε̟ιχειρηµατίας δεύτερης γενιάς µε
̟ολυετή ̟είρα στο χώρο. Έχει σ̟ουδάσει διοίκηση ε̟ιχειρήσεων και χρηµατοοικονοµική διοικητική στο
Πανε̟ιστήµιο Warwick (Ηνωµ. Βασίλειο).
Ιωάννης Οικονόµου- Αντι̟ρόεδρος ∆.Σ.
Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Κα̟οδιστριακού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών, µέλος του
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, µε τριακονταετή ̟είρα στον κλάδο του εµ̟ορικού δικαίου και
ειδικότερα στον τοµέα των ανωνύµων ε̟ιχειρήσεων και όλων των κατηγοριών υ̟οθέσεων, ̟ου
σχετίζονται µε την καθηµερινή λειτουργία αυτών (δίκαιο εταιρειών, χρηµατιστηριακή νοµοθεσία,
τρα̟εζικό δίκαιο, ακίνητα, µισθώσεις, συµβάσεις κάθε είδους, εργατικά, διοικητικά και αγορανοµικά
θέµατα). Α̟ό το έτος 1995 είναι ο νοµικός σύµβουλος της Εταιρείας και αντι̟ρόεδρος του ∆.Σ. αυτής.
Ευάγγελος Πα̟αευαγγέλου- Ανα̟ληρωτής Αντι̟ρόεδρος ∆.Σ.
∆ιαθέτει ̟ολυετή ̟είρα στον κλάδο και είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της JUMBO α̟ό το 1995.
Είναι ̟τυχιούχος της Α.Β.Σ.Π Πειραιώς, στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων. Α̟ό το
1992, είναι Πρόεδρος Ελλήνων Κατασκευαστών και Εµ̟όρων Παιχνιδιών. Α̟ό το 2006, είναι Μέλος του
∆.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. (Εµ̟ορικό και Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο Αθηνών). Α̟ό το 2006, είναι Μέλος του ∆.Σ.
του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. (Σύνδεσµος Ε̟ιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος).
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Κωνσταντίνα Ντεµίρη - ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Είναι υ̟εύθυνη λογιστηρίου στη JUMBO α̟ό το 2003. Η ε̟αγγελµατική της σταδιοδροµία συνδέεται µε
το λογιστικό και φορολογικό τοµέα διατελώντας ε̟ί 20ετίας υ̟εύθυνη λογιστηρίου σε Όµιλο εταιρειών
̟ου σχετίζεται µε το λιανικό εµ̟όριο.
Σοφία Βακάκη- Μέλος ∆.Σ.
Είναι ̟τυχιούχος λογιστικής και χρηµατοοικονοµικών στο Πανε̟ιστήµιο του Σαν Ντιέγκο και έλαβε MS
Σ̟ουδών Τουριστικής Βιοµηχανίας στο Πανε̟ιστήµιο της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε στη Grant Thornton
International LTD, ενώ α̟ό το 2012 εργαζόταν στην JUMBO A.E.E. στο τµήµα ηλεκτρονικού εµ̟ορίου και
ως Προϊσταµένη στο Τµήµα Εµ̟ορευµατο̟οίησης της Εταιρείας µε ευθύνη όλων των καταστηµάτων της
µητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία και Κύ̟ρο.
Κάβουρα Παρασκευή - Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Είναι ̟τυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Κα̟οδιστριακού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών. Είναι
δικηγόρος µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε τριακονταετή ̟είρα στον κλάδο του εµ̟ορικού
δικαίου, των ε̟ιχειρήσεων και των υ̟οθέσεων, ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη λειτουργία τους.
Γεώργιος Κατσαρός - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανε̟ιστηµίου Αθηνών. Ε̟ίσης, είναι
κάτοχος µετα̟τυχιακού τίτλου στη Βιοµηχανική Οικονοµία α̟ό το Πανε̟ιστήµιο του Sussex (Ηνωµ.
Βασίλειο) και ΜΒΑ α̟ό το INSEAD (Γαλλία). Η ε̟αγγελµατική του σταδιοδροµία συνδέεται µε τον
τρα̟εζικό τοµέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Α̟ό το 2003 εργάζεται ως Σύµβουλος ∆ιοίκησης στην
«Eurobank Ergasias Α.Ε.». Είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της εισηγµένης εταιρείας µε την
ε̟ωνυµία «Σίδµα Α.Ε.» καθώς και στην εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ.
Νικόλαος Βελισσαρίου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Α̟όφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1988), κατέχει ̟τυχίο BSc και MBA α̟ό το University of Manchester.
Εργάστηκε στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ α̟ό το 1996 και αργότερα στη Eurobank EFG Securities έως το 2009
ό̟ου διατέλεσε Senior Director και ∆ιευθυντής Ιδιωτών ̟ελατών. Α̟ό το 2009 είναι συνιδρυτής της VAL
Advisors ΑΕΠΕΥ, εταιρίας ̟αροχής συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών για διαχείριση ̟εριουσίας.
Κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση Ιούλιος 2016-Ιούνιος 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας ̟ραγµατο̟οίησε τριάντα εννιά (39) συνεδριάσεις.
Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα αναφέρονται τα µέλη του ∆Σ καθώς και η συχνότητα συµµετοχής κάθε
µέλους στις συνεδριάσεις αυτού:
Μέλος

Συχνότητα συµµετοχής στις συνεδριάσεις

Α̟όστολος-Ευάγγελος Βακάκης

17

Ιωάννης Οικονόµου

39

Ευάγγελος Πα̟αευαγγέλου

39

Ντεµίρη Κωνσταντίνα

21

Σοφία Βακάκη

39

Γεώργιος Βακάκης

20

Παρασκευή Κάβουρα

39

Γεώργιος Κατσαρός

26

Νικόλαος Βελισσαρίου

37
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Αδαµάντιος Σταµατάκης

29

Τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υ̟οστηρίζει η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου.
Η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου ορίζεται α̟ό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων (άρθρο 37, Ν. 3693/2008).
Κατά την 30.06.2017 η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου α̟οτελούταν α̟ό τα τρία µη εκτελεστικά µέλη εκ των ο̟οίων τα
δύο ανεξάρτητα, τα ο̟οία ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο Κώδικας Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης και συγκεκριµένα α̟ό την κυρία Παρασκευή Κάβουρα, τον κύριο Γεώργιο Κατσαρό και
τον κύριο Νικόλαο Βελισσαρίου. Με την α̟ό 23 Μαΐου 2017 συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου ορίστηκε
ο κύριος Βελισσαρίου Νικόλαος ως Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής.
Τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αρµόδια και ε̟ιφορτισµένα µε την
ευθύνη εκτέλεσης των α̟οφάσεων του ∆.Σ. και τη διαρκή ̟αρακολούθηση των εργασιών της εταιρείας.
Τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. έχουν ε̟ιφορτιστεί µε το καθήκον ̟ροώθησης του συνόλου των
εργασιών της εταιρείας.
Η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου α̟οτελείται α̟ό µη εκτελεστικά µέλη και έχει ως α̟οστολή: α) την
̟αρακολούθηση της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής ̟ληροφόρησης, β) την ̟αρακολούθηση της
α̟οτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης
κινδύνων καθώς και την ̟αρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του τµήµατος των εσωτερικών ελεγκτών
της εταιρείας, γ) την ̟αρακολούθηση της ̟ορείας του υ̟οχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και
ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, δ) την ε̟ισκό̟ηση και ̟αρακολούθηση θεµάτων συναφών µε
την ύ̟αρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του
ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά κυρίως στην ̟αροχή στην Εταιρεία άλλων υ̟ηρεσιών α̟ό
το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο ενώ είναι υ̟εύθυνη για τη διαδικασία ε̟ιλογής ορκωτών
ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και ̟ροτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές
εταιρείες ̟ου θα διοριστούν.
Στις αρµοδιότητές της ̟εριλαµβάνονται η εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες της
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς ε̟ίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου και η ε̟ο̟τεία των εργασιών του τµήµατος αυτού.
Αναλυτικά οι αρµοδιότητες της Ε̟ιτρο̟ής ελέγχου ̟εριγράφονται στον Κανονισµό
Λειτουργίας Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου.
Κατά την κλειόµενη χρήση η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου ̟ραγµατο̟οίησε ̟έντε (5) συνεδριάσεις.
Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα αναφέρονται τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου καθώς και η συχνότητα
συµµετοχής κάθε µέλους στις συνεδριάσεις:
Μέλος

Συχνότητα συµµετοχής στις συνεδριάσεις

Παρασκευή Κάβουρα

Παρούσα σε όλες τις συνεδριάσεις.

Γεώργιος Κατσαρός

Παρών σε όλες τις συνεδριάσεις.

Νικόλαος Βελισσαρίου

Παρών σε όλες τις συνεδριάσεις.

Κατά την κλειόµενη χρήση η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου ασχολήθηκε µε τα εξής θέµατα: α) Τον
̟ρογραµµατισµό των ̟εριοχών ελέγχου του Τµήµατος Εσωτερικού και τον έλεγχο των εκθέσεων και των
δραστηριοτήτων του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου β) Τα σηµαντικότερα θέµατα αναφορικά µε τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης ̟ου έληξε την 30.6.2016 καθώς και των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων, γ) τις υ̟οχρεώσεις της ∆ιοίκησης και των Ορκωτών Ελεγκτών, δ)) τους
κινδύνους, ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό το ̟εριβάλλον στο ο̟οίο δραστηριο̟οιείται η Εταιρεία, ε) την έννοια
και το ε̟ί̟εδο σηµαντικότητας ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά τον έλεγχο
των Οικονοµικών καταστάσεων και στ) Τις µεταβολές στην κείµενη Νοµοθεσία ̟ου σχετίζονται µε τις
δραστηριότητές της.
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Θ. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η JUMBO στη διάρκεια των 31 ετών λειτουργίας της έχει κατορθώσει να εξελιχθεί σε µία α̟ό τις
µεγαλύτερες ε̟ιχειρήσεις λιανικής ̟ώλησης µε κύρια δραστηριότητα τη λιανική ̟ώληση ̟αιχνιδιών,
βρεφικών ειδών, ε̟οχιακών ειδών, ειδών διακόσµησης και ειδών βιβλιοχαρτο̟ωλείου.
Η Εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο 73 καταστηµάτων στην Ελλάδα αλλά και στην Κύ̟ρο,
Βουλγαρία, Ρουµανία, ό̟ου δραστηριο̟οιείται µέσω των θυγατρικών της. Πρόσθετα, διαθέτει το
ηλεκτρονικό κατάστηµα e-jumbo, µέσω του ο̟οίου ̟ροωθείται η ευρεία γκάµα ̟ροϊόντων της, ενώ έχει
συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε καταστήµατα ̟ου φέρουν το σήµα της JUMBO, στην ΠΓ∆Μ,
Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία και Βοσνία.
Στόχος της JUMBO α̟οτελεί η α̟οτελεσµατική διαχείριση του υ̟άρχοντος δικτύου
καταστηµάτων και η διεύρυνσή του σε σηµεία ̟ου δεν υφίσταται ήδη ̟αρουσία, ̟άντα µε γνώµονα το
όραµα και τις αξίες της.
Ε̟ιχειρηµατικό Μοντέλο
Η συνο̟τική και ̟εριεκτική α̟οτύ̟ωση του ε̟ιχειρηµατικού µοντέλου της JUMBO
̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα:
Κρίσιµες συνεργασίες
Προµηθευτές α̟ό όλο τον
κόσµο!

∆ιάρθρωση κόστους
Κόστος αγοράς
εµ̟ορευµάτων
Κόστος α̟όκτησης/
ενοικίασης και
συντήρησης µεγάλου
δικτύου καταστηµάτων
λιανικής ̟ώλησης
∆ιαφήµιση

Κύριες δραστηριότητες

Αξία/ χρησιµότητα

Η JUMBO είναι κατ’ Η JUMBO ̟ροσφέρει
εξοχήν εµ̟ορική εταιρία. ̟οιότητα και ̟ραγµατικές
τιµές σε µία µεγάλη
̟οικιλία ̟αιχνιδιών και
βρεφικών ειδών,
ε̟οχικών ειδών, ειδών για
∆ιάρθρωση εσόδων
το σ̟ίτι διακόσµησης,
Τα έσοδα της JUMBO
βιβλιοχαρτο̟ωλείου και
̟ροέρχονται α̟ό τη
άλλων
λιανική ̟ώληση των
µικροαντικειµένων.
εµ̟ορευµάτων.
Η Εταιρεία εξάγει
Βασικές ανάγκες των
̟ροϊόντα σε χώρες ̟ου
̟ελατών ̟ου ικανο̟οιεί
έχει συνάψει στρατηγικές
η JUMBO είναι:
συνεργασίες µε
Η Εταιρεία ανα̟τύσσει
καταστήµατα ̟ου φέρουν
τις δραστηριότητες µε
το σήµα της JUMBO.
βάση το όραµά της να
Μικρό µέρος των εσόδων
µ̟ορεί να ̟ροσφέρει σε
της α̟οτελεί η χονδρική
κάθε ̟αιδί ή ενήλικα,
̟ώληση στην Ελλάδα.
̟λούσιο ή φτωχό τη
δυνατότητα να καλύψει
τις ανάγκες του, χωρίς να
χρειαστεί να ξοδέψει µία
̟εριουσία.

Τµήµατα αγοράς ̟ου
α̟ευθύνεται η Εταιρία
Τα ̟ροϊόντα της
JUMBO α̟ευθύνονται
στο ευρύ
καταναλωτικό κοινό,
µέσω:
καταστηµάτων
λιανικής ̟ώλησης σε
11 ̟εριφέρειες της
χώρας και σε 8 χώρες
του εξωτερικού.
ηλεκτρονικών
̟ωλήσεων διαδικτύου.

Κανάλια Ε̟ικοινωνίας
∆ιαφηµιστική
̟αρουσία σε
τηλεόραση
Παρουσία σε µέσα
κοινωνικής δικτύωσης
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Εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων και κατα̟ολέµηση της διαφθοράς
Όραµα και αρχές της JUMBO
•

Όραµά µας είναι η ∆ηµοκρατία της Χαράς.
Η Εταιρεία λειτουργεί βασιζόµενη στις ακόλουθες αρχές:

1.
2.
3.
4.
5.

Τήρηση νοµιµότητας
Κοινωνική ευθύνη
Προστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων
Υ̟εύθυνη διαφήµιση και ε̟ικοινωνία
Αδιάλει̟τη ενηµέρωση των εργαζοµένων

Η JUMBO έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ό̟ως αυτές οριοθετούνται
α̟ό την ισχύουσα Eλληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς ̟ρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως σύνολο
κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των ο̟οίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει
ως στόχο τη διαφάνεια ̟ρος το ε̟ενδυτικό κοινό, καθώς ε̟ίσης και τη διασφάλιση των συµφερόντων των
µετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της. H Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µε τις α̟οκλίσεις ό̟ως αιτιολογούνται στη ∆ήλωση
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της ̟αρούσας Οικονοµικής Έκθεσης 2016/2017.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το ο̟οίο ασκεί τη
διοίκηση, τη διαχείριση της ̟εριουσίας της και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει την στρατηγική και την
̟ολιτική δράσης και ανά̟τυξής της. Η λειτουργία αλλά και οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ̟εριγράφονται αναλυτικά στο ισχύον κωδικο̟οιηµένο καταστατικό, καθώς και στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
Τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υ̟οστηρίζει η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου, της ο̟οίας οι
αρµοδιότητες, η σύνθεση, ο αριθµός συνεδριάσεων και το έργο της ̟εριγράφονται αναλυτικά στη
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Η JUMBO διαθέτει σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει το σύνολο των
̟ολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, συµ̟εριφορών, ελεγκτικών µηχανισµών, δικλείδων ασφαλείας και
άλλων στοιχείων ̟ου αφορούν στην Εταιρεία. Η εφαρµογή τους τίθεται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και τη ∆ιοίκηση και χαρακτηρίζουν τη συµ̟εριφορά ολόκληρου του Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού. Υ̟εύθυνοι
για την ε̟ο̟τεία της λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι: η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου και το
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σαν µια ανεξάρτητη αντικειµενική και
συµβουλευτική υ̟ηρεσία. Στις αρµοδιότητές του ̟εριλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των
συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς ε̟ίσης η εξακρίβωση της
συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες ̟ολιτικές και διαδικασίες, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές
διατάξεις.
Η JUMBO εφαρµόζει διαδικασίες οι ο̟οίες διασφαλίζουν τη διαφάνεια και συµβάλλουν στην
κατα̟ολέµηση κάθε ̟ερί̟τωση διαφθοράς. Ό̟ως αναφέρεται και στον Κώδικα ∆εοντολογίας της
Εταιρείας:
«Η JUMBO σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟ει τη δωροδοκία, τις ̟αράνοµες ̟ληρωµές και τις αθέµιτες ̟ρακτικές. Οι
εργαζόµενοι και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να µη
δέχονται δώρα, ̟ληρωµές ή άλλες εξυ̟ηρετήσεις α̟ό τρίτα ̟ρόσω̟α (̟ελάτες, ̟ροµηθευτές, ανταγωνιστές, άλλους
εργαζόµενους κλ̟) για να ̟ροωθήσουν ή να ̟αρελκύσουν υ̟οθέσεις, ̟ου ανάγονται στα καθήκοντα τους. Η έννοια
του δώρου ̟εριλαµβάνει κάθε ̟ροσφορά αντικειµένου ή υ̟ηρεσίας µε χρηµατική αξία, δάνειο, έκ̟τωση, διασκέδαση,
ταξίδι, στέγαση και διατροφή σε χαµηλή τιµή, καθώς και εκ̟αίδευση.»
α̟όσ̟ασµα α̟ό τον Κώδικα ∆εοντολογίας
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∆ιαχείριση κινδύνων
Αναφορικά µε τους κινδύνους, η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς, ό̟ως ο
κίνδυνος αγοράς (̟.χ. διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ε̟ιτόκια, τιµές ̟ροµηθευτών κ.λ̟.),
̟ιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Η JUMBO στηρίζεται στην ̟ολιτική διαχείρισης
κινδύνων ̟ου εφαρµόζεται α̟ό τη ∆ιοίκηση. Συγκεκριµένα, αξιολογούνται οι κίνδυνοι ̟ου σχετίζονται
µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της, ̟ροτεραιο̟οιούνται ανάλογα µε την ε̟ικινδυνότητά τους
και ε̟ιλέγονται τα κατάλληλα χρηµατοοικονοµικά ̟ροϊόντα για τη µείωση και ελαχιστο̟οίησή τους.
Εργασιακά και κοινωνικά θέµατα
Ανθρώ̟ινο ∆υναµικό:
Τα εργασιακά και κοινωνικά θέµατα α̟οτελούν ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας για την
Εταιρεία, γεγονός ̟ου αντικατο̟τρίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά
τα ̟ροβλε̟όµενα στον Κανονισµό, τα ̟ρόσω̟α ̟ου ασκούν διοικητικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες
ή εκτελούν σχετικές διοικητικές ή διαχειριστικές α̟οφάσεις, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους να λαµβάνουν κάθε αναγκαία α̟όφαση και κάθε αναγκαίο µέτρο για την εξυ̟ηρέτηση σκο̟ών
κοινωνικής βαρύτητας, ό̟ως:
Προστασία βασικών ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των συνεργατών της
Εταιρείας.
Προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευµένου ανθρώ̟ινου δυναµικού.
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Στάθµιση των συµφερόντων όλων των εµ̟λεκοµένων ή θιγοµένων ̟ροσώ̟ων (υ̟αλλήλων,
συνεργατών και ̟ροµηθευτών) σε ̟ερι̟τώσεις οργανωτικών ή λειτουργικών αναµορφώσεων
της Εταιρείας.
Ενεργή συµµετοχή στην αντιµετώ̟ιση κοινωνικών ̟ροβληµάτων, µε την εξυ̟ηρέτηση
κοινωνικά σηµαντικών ή φιλανθρω̟ικών σκο̟ών και υ̟οστήριξη κοινωνικά αδύναµων
οµάδων.
Πρόσθετη µέριµνα κατά τις συναλλαγές µε ̟ροµηθευτές, ιδίως όταν ̟ρόκειται για
̟ροµηθευτές των ο̟οίων βασικό µέρος της δραστηριότητας εξαρτάται α̟ό την Εταιρεία.
Η JUMBO έχει ανα̟τύξει διαδικασίες µέσω των ο̟οίων διασφαλίζεται ο σεβασµός στα
ανθρώ̟ινα και εργασιακά δικαιώµατα, η ̟ροστασία της διαφορετικότητας και η ̟αροχή ίσων ευκαιριών
̟ρος όλους τους εργαζόµενους. Ειδικότερα, η JUMBO είναι αντίθετη µε την ̟αιδική εργασία και
καταδικάζει κάθε µορφή εξαναγκασµένης και υ̟οχρεωτικής εργασίας. Ε̟ιδιώκει την ανά̟τυξη και
ε̟ιβράβευση των εργαζοµένων µέσω της αξιολόγησής τους, η ο̟οία α̟οτελεί έναν α̟ό τους ̟αράγοντες
̟ου συνδέονται µε την ̟ρόσθετη χρηµατική ̟αροχή η ο̟οία τους ̟αρέχεται ετησίως. Παράλληλα,
φροντίζει για την κατάλληλη εκ̟αίδευση του ανθρώ̟ινου δυναµικού σε θέµατα ̟ου ά̟τονται της
ειδικότητας και των αρµοδιοτήτων τους, αλλά και σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. Το 2017,
εκ̟αιδεύτηκαν 857 εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων. Α̟ό τις 7.504 ώρες εκ̟αίδευσης, οι 5.400
αφορούσαν θέµατα υγείας και ασφάλειας.
«Η ̟ολιτική της JUMBO είναι να λειτουργεί κάτω α̟ό δίκαιες και νόµιµες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώ̟ινου
δυναµικού, χωρίς να κάνει διάκριση ανάλογα µε την ηλικία, τη φυλή, το γένος, το χρώµα, την εθνική ̟ροέλευση, τη
θρησκεία, την υγεία, τις ερωτικές ̟ροτιµήσεις, τις ̟ολιτικές ή ιδεολογικές α̟όψεις, ή άλλα χαρακτηριστικά των
εργαζοµένων, ̟ου ̟ροστατεύονται α̟ό νόµους και κανονισµούς.»
α̟όσ̟ασµα α̟ό τον Κώδικα ∆εοντολογίας
∆είκτες ανθρώ̟ινου δυναµικού:
Το ανθρώ̟ινο δυναµικό της Εταιρείας, αυξηµένο κατά 3,5% σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο έτος,
ανήλθε σε 3.766 άτοµα την 30.6.2017 και καλύ̟τεται στο σύνολό του µε συµβάσεις εργασίας. Α̟ό το
σύνολο των εργαζοµένων, ̟οσοστό 64% είναι γυναίκες και 67% ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 30 – 50
ετών.
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Προσωπικό ανά τύπο απασχόλησης και σύµβαση εργασίας
30.06.2016
Άνδρες
Σύµβαση εργασίας
αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου
Εποχικοί
εργαζόµενοι
Πλήρους
απασχόλησης
Μερικής
απασχόλησης

Γυναίκες

30.06.2017
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

1031

2.132

3.163

1168

2124

3292

160

186

346

187

287

474

160

186

346

187

287

474

905

1.125

2.030

1.029

998

2.027

126

1007

1.133

139

1.126

1.265

Σηµειώνεται ̟ως στο ̟λαίσιο των ̟αροχών ̟ρος τους εργαζοµένους, η JUMBO ̟αρέχει 20%
έκ̟τωση στους εργαζοµένους της σε όλα ̟ροϊόντα ̟ου εµ̟ορεύεται.
Υγεία και Ασφάλεια
Η JUMBO αναφορικά µε τα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ̟ληροί ̟λήρως τις
̟ροϋ̟οθέσεις της κείµενης Νοµοθεσίας και ειδικότερα τις διατάξεις του Νόµου 1568/85, Π.∆. 294/1988
και το άρθρο 4 του Π.∆.17/1996. Σε αυτό το ̟λαίσιο, η Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία µε εξωτερικό
συνεργάτη, ο ο̟οίος φροντίζει για την ̟αροχή Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, µε
αρµοδιότητες ̟ου σχετίζονται µε την ύ̟αρξη ̟ρολη̟τικών µέτρων ̟ου ά̟τονται θεµάτων υγείας και
ασφάλειας και την εκ̟αίδευση του ανθρώ̟ινου δυναµικού. Παράλληλα, έχει συστήσει 5µελή Ε̟ιτρο̟ή
Υγείας και Ασφάλειας, η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό τους ̟ροαναφερθέντες αλλά και τον Υ̟εύθυνο
̟ροσω̟ικού και ένα µέλος του ∆.Σ.
Ειδικότερα, υλο̟οιούνται σε ετήσια βάση τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιατρική εξέταση των εργαζοµένων και η οργάνωση α̟όρρητου ιατρικού φακέλου/ αρχείου.
Εκ̟αίδευση των εργαζοµένων στις ̟ρώτες βοήθειες.
Έλεγχος θεµάτων υγείας στους χώρους εργασίας.
Παρακολούθηση α̟ουσιών εργαζοµένων.
Πρόληψη ε̟αγγελµατικού κινδύνου.
Ενηµέρωση εργαζοµένων για θέµατα Υγείας και Ασφάλειας.
Εκ̟όνηση διαδικασιών ̟ου ά̟τονται της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Οργάνωση και εκ̟αίδευση σε ̟ερι̟τώσεις εκτάκτων αναγκών.
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•
•
•

Ενηµέρωση εργαζοµένων για θέµατα ̟ρόληψης ατυχηµάτων και ασφαλούς εκτέλεσης της
εργασίας.
Εκ̟όνηση σχεδίου ασφαλούς εκκένωσης εγκαταστάσεων.
Μέτρα και δράσεις ̟υρο̟ροστασίας.

∆είκτες υγείας και ασφάλειας:
Κατηγορίες δαπανών για την Υγεία και την Ασφάλεια (€)

30.06.2016

30.06.2017

29.973

60.185

54.702

71.684

183.284

200.115

Πυρασφάλεια (συντήρηση / αναβάθµιση εξοπλισµού πυροπροστασίας)
Ιατρική υπηρεσία και παρακολούθηση υγείας
Εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας
Έργα αναβάθµισης ασφάλειας

12.441

97.515

Έργα καθαριότητας χώρων

235.864

304.043

Υλικά Καθαριότητας

230.807
747.073

270.383
1.003.924

Σύνολο

Περιβαλλοντικά θέµατα
Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τη σηµασία της ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος και ̟ροωθεί, κατά
τα ̟ροβλε̟όµενα και στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, «φιλικές ̟ρος το ̟εριβάλλον
̟ρακτικές στο ̟λαίσιο των δραστηριοτήτων της». Οι ̟εριοχές στις ο̟οίες δραστηριο̟οιείται η Εταιρεία
δεν υ̟άγονται σε κά̟οιο καθεστώς ̟ροστασίας αναφορικά µε τη βιο̟οικιλότητα, ό̟ως ̟λησίον
̟εριοχών NATURA 2020 ή σε ̟ροστατευόµενες ̟εριοχές µε υδροβιότο̟ους, ενώ ̟αράλληλα δεν
̟ραγµατο̟οιούνται αντλήσεις α̟ό ε̟ιφανειακά ύδατα (̟.χ. ̟οτάµια, λίµνες).
Η JUMBO συµµετέχει στα Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆)
Α̟οβλήτων Συσκευασιών, Μ̟αταριών και Ηλεκτρικών Συσκευών α̟ό την ̟ρώτη ηµέρα έναρξης των
υ̟οχρεώσεων της. Πέραν της συµµετοχής και καταβολής των ανάλογων εισφορών, η Εταιρεία
συνεργάζεται ενεργά στη συλλογή ανακυκλωµένων υλικών. Για το σκο̟ό αυτό, έχουν το̟οθετηθεί στα
καταστήµατα κάδοι των αντίστοιχων συστηµάτων, ̟ροκειµένου να διευκολύνεται ο καταναλωτής στην
α̟όθεση των ̟ρος ανακύκλωση υλικών. Συγκεκριµένα, το ΣΣΕ∆ µικρών µ̟αταριών ΑΦΗΣ έχει
το̟οθετήσει σε όλα τα καταστήµατα JUMBO τους αντίστοιχους κάδους, ενώ το ΣΣΕ∆ Ανακύκλωση
Συσκευών έχει το̟οθετήσει κάδους ανακύκλωσης µικρών ηλεκτρικών συσκευών στα ̟ερισσότερα εξ
αυτών.
Πρόσθετα, η Εταιρεία εφαρµόζει συστηµατική συνεργασία µε αδειοδοτηµένους εταιρείες
ανακύκλωσης χαρτιού, ̟ροκειµένου να συλλέγονται και να δεµατο̟οιούνται τα υλικά συσκευασίας στα
ε̟ιµέρους καταστήµατα, διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία ανακύκλωσης. Με στόχο την ενίσχυση της
διαδικασίας, η Εταιρεία έχει ε̟ενδύσει σε σταθερή και κινητή υ̟οδοµή.
Υ̟εύθυνη διαχείριση ̟ροµηθευτικής αλυσίδας
Η Εταιρεία ̟ροµηθεύεται τα ̟ροϊόντα της α̟ό ̟ροµηθευτές ̟ου αξιολογεί ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα σε βάθος χρόνου, ενώ σε εξειδικευµένες ̟ερι̟τώσεις κατά τη διάρκεια ε̟ιτό̟ιων ε̟ισκέψεων
στις εγκαταστάσεις τους, ̟αρατηρεί τις συνθήκες εργασίες, ώστε να ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις ό̟ως
έχουν οριστεί κατά την έναρξη της συνεργασίας µαζί τους.
Ε̟ι̟λέον, η Εταιρία έχει ε̟ενδύσει σε µηχανογραφικό σύστηµα µέσω του ο̟οίου ο κάθε
̟ροµηθευτής «ανεβάζει» τα ̟ιστο̟οιητικά του κάθε ̟ροϊόντος στο ο̟οίο υ̟άρχει ̟αραγγελία. Μέσω του
µηχανογραφικού αυτού συστήµατος, οι ̟ροµηθευτές οφείλουν κατά την έναρξη της συνεργασίας τους να
υ̟οβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα Πιστο̟οιητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την Ευρω̟αϊκή Νοµοθεσία.
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Οι ̟ιστο̟οιήσεις ̟ου ζητούνται α̟ό κάθε ̟ροµηθευτή εξαρτάται α̟ό τη φύση του ̟ροϊόντος
και τις α̟αιτήσεις της νοµοθεσίας ̟ου ισχύει για τις χώρες τις Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Προς αυτή την
κατεύθυνση, η JUMBO οφείλει και ̟αρέχει το σύνολο της ̟ληροφορίας ̟ου α̟αιτείται να αναγράφεται
στα ̟ροϊόντα της, ήτοι:
Είδος ̟ληροφορίας

Ναι

Προέλευση συστατικών στοιχείων του ̟ροϊόντος

√

Περιεκτικότητα,

ιδίως

σε

ουσίες

̟ου

ενδέχεται

να

̟ροκαλέσουν

√

̟εριβαλλοντική ή κοινωνική ε̟ίδραση.
Ασφαλής χρήση του ̟ροϊόντος ή της υ̟ηρεσίας.

√

Α̟όρριψη του ̟ροϊόντος και ̟εριβαλλοντικές/κοινωνικές ε̟ιδράσεις.

√

Στόχος της εταιρείας είναι η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους λοι̟ούς κανονισµούς ̟ου
διέ̟ουν τις ε̟ιδράσεις των ̟ροϊόντων της Εταιρείας στην υγεία και ασφάλεια των ̟ελατών, των χρηστών
και εν γένει όσων έρχονται σε ε̟αφή µαζί τους.

H. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(ΠΑΡ. 7& 8 ΑΡΘΡ.4 ΤΟΥ Ν.3556/2007)
Α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 30.06.2017 ανερχόταν σε ευρώ εκατόν δέκα εννιά εκατοµµυρίων
ε̟τακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων ογδόντα ε̟τά και 0,92 (€119.732.587,92), διαιρούµενο σε
εκατόν τριάντα έξι εκατοµµύρια ̟ενήντα εννιά χιλιάδες ε̟τακόσιες ̟ενήντα εννιά (136.059.759) κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,88 εκάστης, χωρίς να υ̟άρξει µεταβολή α̟ό τις 30.06.2016.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες ̟ρος δια̟ραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών.
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το
̟οσοστό του κεφαλαίου, στο ο̟οίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Όλες οι µετοχές έχουν
τα ίδια δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις και κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις
υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο Νόµος και το καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότερα:
• Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
• Το δικαίωµα λήψης µερίσµατος ε̟ί των κερδών της εταιρείας. Ποσό, το ο̟οίο ανέρχεται σε ̟οσοστό
τουλάχιστον 35% ε̟ί των ετησίων καθαρών κερδών µετά α̟ό αφαίρεση του τακτικού α̟οθεµατικού,
διανέµεται ως ̟ρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση ̟ρόσθετου µερίσµατος α̟οφασίζεται α̟ό τη Γενική
Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο ο̟οίος αναφέρεται στο τηρούµενο α̟ό την Εταιρεία
µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία ̟ροσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Ο τρό̟ος, ο χρόνος και ο
τό̟ος καταβολής ανακοινώνεται α̟ό την Εταιρεία µέσω των µέσων ενηµέρωσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ν.
3556/2007 και στις οικείες α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Το δικαίωµα είσ̟ραξης του µερίσµατος ̟αραγράφεται και το αντίστοιχο ̟οσό ̟εριέρχεται στο ∆ηµόσιο
µετά την ̟αρέλευση ̟έντε (5) ετών α̟ό το τέλος του έτους, κατά το ο̟οίο ενέκρινε τη διανοµή του η
Γενική Συνέλευση.
•Το δικαίωµα συµµετοχής ε̟ί του ̟ροϊόντος της εκκαθάρισης ή ανάληψης της εισφοράς κατά την
εκκαθάριση ή αντίστοιχα της α̟όσβεσης κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό
α̟οφασισθεί α̟ό τη Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωµα ̟ροτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά και την
ανάληψη νέων µετοχών.
• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών
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ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
• Το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το ο̟οίο εξειδικεύεται στα εξής ε̟ιµέρους δικαιώµατα:
νοµιµο̟οίησης, ̟αρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υ̟οβολής ̟ροτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, καταχώρησης των α̟όψεων στα ̟ρακτικά και ψήφου.
• Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της
εκκαθάρισης (σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 4 του άρθρο 38 του καταστατικού της).
Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας ̟εριορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών ̟ου κατέχουν.
Β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται, ό̟ως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του
καταστατικού της ̟εριορισµοί στη µεταβίβασή τους.
∆εν υ̟ήρξε ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης.
Γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007
Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α) ̟ου κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, την 30.06.2017, ̟οσοστό
µεγαλύτερο α̟ό 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρείας ̟αρατίθενται στον κάτωθι
̟ίνακα.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
TANOCERIAN MARITIME S.A.
FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND

ΠΟΣΟΣΤΟ
30/06/2017
23,22%
7,83%

Σηµειώνεται ότι στις 04.07.2016 ξεκίνησε η δια̟ραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 36.354.088
κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας, µε τη νέα ονοµαστική αξία EUR 0,88 εκάστης,
σύµφωνα µε τη σχετική α̟όφαση της α̟ό 18.05.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Εταιρείας, ̟ερί: (i) αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της
α̟ορροφηθείσας εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
̟οσού EUR 1.078.800,00, (ii) µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά EUR 43.261.364,72, εξ
αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των 36.354.088 µετοχών της Εταιρείας ̟ου κατέχονταν α̟ό την
α̟ορροφηθείσα εταιρεία «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ονοµαστικής αξίας EUR 1,19 εκάστης και (iii) αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε
κεφαλαιο̟οίηση α̟οθεµατικών EUR 4,039,43, για λόγους στρογγυλο̟οίησης της νέας ονοµαστικής αξίας
των µετοχών στο ̟οσό των EUR 0,88 εκάστης.
Η Εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» γνωστο̟οίησε ότι την 04.07.2016 α̟έκτησε α̟ευθείας
36.352.066 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ̟οσοστό 26,72% στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής, µε βάση
την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής ως µέτοχος µε ̟οσοστό 99,99% της συγχωνευθείσας µε α̟ορρόφηση
Εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η ο̟οία έ̟αυσε να
υ̟άρχει.
Η Εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» γνωστο̟οίησε ότι την 16.06.2017 ̟ροέβη σε ̟ώληση
4.762.100 µετοχών, ̟ου αντι̟ροσω̟εύουν το 3,5% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου στην
JUMBO και κατά συνέ̟εια το ̟οσοστό της στο µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου µειώθηκε
α̟ό 26,72 στο 23,22% και κατέχει ̟λέον άµεσα 31.589.966 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου.
Η εταιρία First Eagle Investment Management, LLC, σύµβουλος ε̟ενδύσεων ενός αριθµού ̟ελατών της
για τους ο̟οίους ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου, ουδείς των ο̟οίων κατέχει ̟οσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του
5% των συνολικών δικαιωµάτων της Εταιρίας, γνωστο̟οίησε µε ε̟ιστολή της στις 9 Μαΐου 2017 ̟ρος την
Εταιρία, ότι το έµµεσο ̟οσοστό συµµετοχής της στην Εταιρία έχει κατέλθει του 5% α̟ό τις 5 Μαΐου 2017.
Ο αριθµός δικαιωµάτων ψήφου κατά την ̟ροηγούµενη γνωστο̟οίηση ήταν 6.573.206.
∆) Μετοχές ̟αρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ̟εριγραφή αυτών
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας ̟ου ̟αρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
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∆εν υ̟ήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης.
Ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν ̟ροβλέ̟ονται στο καταστατικό της Εταιρείας ̟εριορισµοί του δικαιώµατος ψήφου ̟ου α̟ορρέουν
α̟ό τις µετοχές της.
∆εν υ̟ήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης.
ΣΤ) Συµφωνίες µετόχων γνωστές στην Εταιρεία, ̟ου συνε̟άγονται ̟εριορισµούς στη µεταβίβαση
µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύ̟αρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι ο̟οίες συνε̟άγονται
̟εριορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου ̟ου α̟ορρέουν
α̟ό τις µετοχές της.
∆εν υ̟ήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης.
Ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τρο̟ο̟οίησης καταστατικού
Οι κανόνες ̟ου ̟ροβλέ̟ει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τρο̟ο̟οίηση των διατάξεών του δεν διαφορο̟οιούνται
α̟ό τα ̟ροβλε̟όµενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ό̟ως ισχύει µετά τον Ν. 3604/2007.
Η) Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών
1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 ̟αρ. 1 στοιχ. β’ του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 ̟αρ. Β’ του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το
δικαίωµα, κατό̟ιν σχετικής α̟όφασης της Γενικής Συνέλευσης ̟ου υ̟όκειται στις διατυ̟ώσεις
δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την
έκδοση νέων µετοχών, µε α̟όφασή του ̟ου λαµβάνεται µε ̟λειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων
(2/3) του συνόλου των µελών του. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, και σύµφωνα µε το άρθρο 5 του καταστατικού
της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο µ̟ορεί να αυξάνεται µέχρι το ̟οσό του κεφαλαίου ̟ου είναι
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία ̟ου χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία α̟ό
τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µ̟ορεί να ανανεώνεται α̟ό τη
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα ̟ου δεν υ̟ερβαίνει την ̟ενταετία για κάθε ανανέωση.
∆εν έχει ληφθεί τέτοια α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 ̟αρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε α̟όφαση της Γενικής
Συνέλευσης µ̟ορεί να θεσ̟ισθεί ̟ρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και το ̟ροσω̟ικό, µε τη µορφή δικαιώµατος ̟ροαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους
της α̟όφασης αυτής. Η α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών ̟ου
µ̟ορεί να εκδοθούν, ο ο̟οίος βάσει του νόµου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων
µετοχών, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους
διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους.
∆εν έχει ληφθεί τέτοια α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
3) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µ̟ορούν, µε α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους,
να α̟οκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ̟οσοστού 10% του συνόλου των
µετοχών τους, για τους αναφερόµενους σκο̟ούς και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες του
άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 03.11.2011 α̟οφάσισε την α̟όκτηση α̟ό
την Εταιρεία ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Η α̟όφαση αυτή δεν έχει
ενεργο̟οιηθεί.
Θ) Σηµαντικές συµφωνίες ̟ου τίθενται σε ισχύ, τρο̟ο̟οιούνται ή λήγουν σε ̟ερί̟τωση αλλαγής
ελέγχου κατό̟ιν δηµόσιας ̟ρότασης και τα α̟οτελέσµατα των συµφωνιών αυτών
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι ο̟οίες τίθενται σε ισχύ, τρο̟ο̟οιούνται ή λήγουν σε ̟ερί̟τωση αλλαγής
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στον έλεγχο της Εταιρείας κατό̟ιν δηµόσιας ̟ρότασης, ̟λην των κατωτέρω:
Με βάση τους όρους του α̟ό 21.05.2014 Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ̟οσού ευρώ 145.000.000,
υφίσταται δικαίωµα καταγγελίας των οµολογιούχων δανειστριών Τρα̟εζών «εάν ο κ. Α̟όστολοςΕυάγγελος Βακάκης ̟αύσει να ασκεί την ουσιαστική διοίκηση και έλεγχο του Εκδότη ιδίως εάν ̟αύσει να
έχει και να ασκεί το δικαίωµα να εκλέγει ή να διορίζει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων του Εκδότη
την ̟λειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εκδότη».
Ε̟ίσης, 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 κατά 100%
θυγατρική Εταιρεία της Βουλγαρίας «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 € 13.500.000,00 χωρίς ΦΠΑ, εάν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ο κ. Α̟όστολος Βακάκης
̟αύσει να είναι εκτελεστικό µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της JUMBO Α.Ε.
Ε̟ίσης, η κατά 100% θυγατρική Εταιρεία στην Κύ̟ρο «JUMBO TRADING LIMITED» είναι συνοφειλέτης
και υ̟εύθυνη α̟ό κοινού µε την Εταιρεία για όλες τις υ̟οχρεώσεις, ̟ου α̟ορρέουν α̟ό το άνω
συµβόλαιο ενοικίασης και όλα τα συνηµµένα σε αυτό.
Ι) Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας
̟ερί α̟οζηµίωσης σε ̟ερί̟τωση λύσης ή λήξης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο
∆εν υ̟άρχουν ειδικές συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
̟ροσω̟ικό της, οι ο̟οίες να ̟ροβλέ̟ουν την καταβολή α̟οζηµίωσης ειδικά σε ̟ερί̟τωση ̟αραίτησης ή
α̟όλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της α̟ασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας
̟ρότασης.
∆εν υ̟ήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης.
Οι σχηµατισµένες ̟ροβλέψεις για α̟οζηµιώσεις λόγω εξόδου α̟ό την υ̟ηρεσία µελών του ∆.Σ, συνε̟εία
και της εφαρµογής των διατάξεων του Ν.3371/2005, ανήλθαν την 30.06.2017 στο ̟οσό των 335.267 ευρώ.

Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆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).
Η ̟αρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 01.07.2016-30.06.2017
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-jumbo.gr (http://corporate.ejumbo.gr/).
Μοσχάτο, 12 Οκτωβρίου 2017
Κατ’ εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Α̟όστολος- Ευάγγελος Βακάκης

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
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IV. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «JUMBO AEE»
στις 12.10.2017 και έχουν δηµοσιο̟οιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ejumbo.gr (http://corporate.e-jumbo.gr/) καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., ό̟ου και θα
̟αραµείνουν στην διάθεση του ε̟ενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών
α̟ό την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιο̟οιήσεώς τους.
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A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός α̟ό τα στοιχεία µετοχών)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σηµειώσεις

01/07/201630/06/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/07/201530/06/2016

01/07/201630/06/2017

01/07/201530/06/2016

Κύκλος εργασιών

5.1

681.429.945

637.557.328

583.501.179

550.508.516

Κόστος πωληθέντων

5.2

(325.939.641)

(299.627.183)

(327.372.759)

(298.174.705)

355.490.305

337.930.145

256.128.420

252.333.811

Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

5.4

4.525.615

4.285.380

3.139.560

3.335.745

Έξοδα διάθεσης

5.3

(160.948.396)

(152.676.116)

(121.027.941)

(118.735.683)

Έξοδα διοίκησης

5.3

(21.554.539)

(22.143.733)

(17.384.710)

(16.994.097)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

5.4

(5.695.572)

(6.398.657)

(3.852.851)

(4.929.807)

171.817.413

160.997.019

117.002.478

115.009.969

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

5.5

(5.373.990)

(6.459.516)

(5.228.477)

(6.315.869)

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα

5.5

7.178.866

8.348.835

4.649.046

6.173.166

5.5

(156.420)

2.245.300

(156.420)

2.245.300

1.648.456

4.134.619

(735.851)

2.102.597

173.465.869

165.131.638

116.266.628

117.112.566

(42.457.760)

(43.867.977)

(34.205.024)

(34.655.524)

131.008.109

121.263.661

82.061.605

82.457.042

131.008.109

121.263.661

82.061.605

82.457.042

-

-

-

-

0,9629

0,8913

0,6031

0,6060

Αποτελέσµατα προ τόκων,
φόρων, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

194.777.298

183.707.664

132.029.829

130.065.028

Αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

171.817.413

160.997.019

117.002.478

115.009.969

Κέρδη προ φόρων

173.465.869

165.131.638

116.266.628

117.112.566

Κέρδη µετά φόρων

131.008.109

121.263.661

82.061.605

82.457.042

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρο
εισοδήµατος

5.6

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
(€/µετοχή)

5.7

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων
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B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/07/201601/07/201530/06/2017
30/06/2016
Καθαρά αποτελέσµατα Χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/201601/07/201530/06/2017
30/06/2016

131.008.109

121.263.661

82.061.605

82.457.042

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζηµιές)

1.037.090

(1.419.003)

1.040.017

(1.428.545)

Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών)

(301.312)

413.324

(301.605)

414.278

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

-

34.561

-

34.561

735.778

(971.118)

738.412

(979.706)

745.040

(2.501.206)

-

-

(688.878)

(950.782)

-

-

56.162

(3.451.988)

-

-

791.940

(4.423.106)

738.412

(979.706)

131.800.049

116.840.555

82.800.017

81.477.335

131.800.049

116.840.555

82.800.017

81.477.335

-

-

-

-

Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην
κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα :

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 χρήσης µετά
φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
αποδίδονται σε :
Μετόχους της µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σηµ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
30/06/2016

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

5.8

Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες δεσµευµένες τραπεζικές
καταθέσεις

5.9
5.10
5.11.1

514.875.163
5.352.381
-

498.767.593
5.735.551
-

292.417.714
5.352.381
207.087.029

291.507.053
5.735.551
207.087.029

8.621.182

7.876.142

-

-

16.497.669

17.139.164

7.337.921

7.425.092

900.000
546.246.395

965.020
530.483.470

512.195.045

511.754.725

239.233.591
34.599.910
70.213.533

196.780.190
32.573.115
44.453.856

210.141.089
35.970.031
69.441.119

172.023.416
33.303.033
43.770.634

3.243.614
366.047.454
713.338.102

8.156.420
2.231.628
394.732.686
678.927.895

1.854.635
150.296.109
467.702.983

8.156.420
657.932
213.433.355
471.344.791

1.259.584.497

1.209.411.365

979.898.028

983.099.516

119.732.588
49.995.207
(2.532.535)
432.704.935
361.772.833

119.732.588
49.995.207
(1.843.657)
436.804.707
310.901.782

119.732.588
49.995.207
433.871.650
109.917.515

119.732.588
49.995.207
437.804.606
108.902.190

961.673.028

915.590.627

713.516.960

716.434.591

-

-

-

-

961.673.028

915.590.627

713.516.960

716.434.591

6.909.746
144.391.597
4.694.598
8.037.925

7.448.903
144.189.979
5.814.360
7.808.046

6.873.896
144.391.597
29.272
7.923.112

7.420.844
144.189.979
29.272
7.711.532

164.033.866

165.261.288

159.217.877

159.351.627

235.540
39.841.569
49.427.077
14.823.532
29.549.884

235.540
39.060.184
51.423.792
180.164
37.659.770

216.937
39.863.974
38.101.728
14.823.532
14.157.020

216.937
37.918.855
41.571.716
27.605.790

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

133.877.602

128.559.450

107.163.191

107.313.298

Σύνολο υποχρεώσεων

297.911.468

293.820.738

266.381.068

266.664.925

1.259.584.497

1.209.411.365

979.898.028

983.099.516

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

5.12
5.17

5.13
5.14
5.15
5.11.2
5.16
5.18

Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της
µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέον

5.19.1
5.19.2
5.19.2

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

5.20
5.21/5.22
5.24
5.25

5.26
5.27
5.28
5.23
5.29
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∆. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2016,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης
Μερίσµατα πληρωθέντα
Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Λοιπές κινήσεις
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης
01/07/2016-30/06/2017
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη /(ζηµιές) από
συνταξιοδοτικά προγράµµατα
καθορισµένων παροχών
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
ξένων θυγατρικών
Κέρδη /(Ζηµιές )αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2017

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

119.732.588

49.995.207

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής
(1.843.657)

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

41.964.068

(1.915.011)

1.797.944

Έκτακτα
αποθεµατικά
396.784.017

Αποτελέσµατα εις νέον

(1.826.310)

310.901.781

915.590.627

-

(48.981.513)
(4.157.496)
(27.907.270)
909.222
(80.137.056)

(85.717.648)
(85.717.648)

131.008.109

131.008.109

(36.736.135)
4.157.496
27.907.270
-

-

-

(909.222)
3.248.273

-

-

(8.828.865)

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Λοιπά
αποθεµατικά

1.037.090

1.037.090

(301.312)

(301.312)
(688.878)

(688.878)

745.040

745.040

-

-

(688.878)

-

745.040

-

-

735.777
735.777

131.008.109

131.800.049

119.732.588

49.995.207

(2.532.535)

45.212.343

(1.169.971)

1.797.944

387.955.152

(1.090.533)

361.772.833

961.673.028
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ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2015,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση λοιπών αποθεµατικών
Επίδραση λόγω συγχώνευσης µε
απορρόφηση της Τανοσίριαν Α.Ε.
Αναβαλλόµενη φορολογία εξόδων
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου λόγω
αύξησης φορολογικού συντελεστή
Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Λοιπές κινήσεις
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης
01/07/2015-30/06/2016
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη /(ζηµιές) από
συνταξιοδοτικά προγράµµατα
καθορισµένων παροχών
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών)
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών) λόγω αύξησης ΦΣ
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
ξένων θυγατρικών
Κέρδη /(Ζηµιές )αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

Συναλλαγµατικές
διαφορές
µετατροπής

161.911.113

7.702.078

(892.875)

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

36.110.803

586.195

1.797.944

323.996.489

(855.192)

266.851.991

797.208.547

4.039
(42.182.565)

(404)

(4.443)
42.462.163

1.468.356

(36.992)

66.876

66.876
4.384.908
(235.909)
42.293.129

-

5.853.264

-

-

72.787.528

(77.213.871)

(235.909)
1.541.524

121.263.661

121.263.661

(4.384.908)
(72.791.971)

72.791.971
(42.178.525)

1.710.962

-

(1.419.003)

(1.419.003)

413.324

413.324

34.561

34.561
(950.782)

(950.782)

(2.501.206)

(2.501.206)

-

-

(950.782)
(950.782)

-

(2.501.206)
(2.501.206)

-

-

(971.118)
(971.118)

121.263.661

(4.423.106)
116.840.555

119.732.588

49.995.207

(1.843.657)

41.964.068

(1.915.011)

1.797.944

396.784.017

(1.826.310)

310.901.781

915.590.627
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2016,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

119.732.588

Τακτικό
αποθεµατικό

49.995.207

41.054.846

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

1.797.944

396.784.017

(1.832.201)

Μερίσµατα πληρωθέντα
Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Λοιπές κινήσεις
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης 01/07/201630/06/2017
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

-

4.157.496

-

716.434.591

(36.736.135)

(48.981.513)

(85.717.648)

27.907.270

(4.157.496)
(27.907.270)
(81.046.279)

(85.717.648)

82.061.605

82.061.605

(8.828.865)

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από
συνταξιοδοτικά προγράµµατα
καθορισµένων παροχών
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2017

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

108.902.190

4.157.496

-

Αποτελέσµατα
εις νέον

-

1.040.017

1.040.017

(301.605)

(301.605)

738.412

738.412

-

-

-

-

-

738.412

82.061.605

82.800.017

119.732.588

49.995.207

45.212.343

1.797.944

387.955.152

(1.093.789)

109.917.515

713.516.960
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ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2015,
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση λοιπών αποθεµατικών
Επίδραση λόγω συγχώνευσης µε
απορρόφηση της Τανοσίριαν Α.Ε.
Αναβαλλόµενη φορολογία εξόδων αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου λόγω αύξησης
φορολογικού συντελεστή
Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Λοιπές κινήσεις
Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης 01/07/201530/06/2016
Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

161.911.113

Τακτικό
αποθεµατικό

7.702.078

35.822.944

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

1.797.944

323.996.489

(852.495)

4.039
(42.182.565)

103.037.659

42.462.163

1.468.356

(36.992)

3.763.546

1.710.962

5.231.902

-

72.787.528

(76.592.510)

(235.909)
1.541.524

82.457.042

82.457.042

(3.763.546)
(72.791.971)

72.791.971
(235.909)
42.293.129

633.415.732

66.876

66.876

(42.178.525)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(404)

(4.443)

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) από
συνταξιοδοτικά προγράµµατα
καθορισµένων παροχών
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών)
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/ (ζηµιών) λόγω αύξησης
Φορολογικού Συντελεστή
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2016

Αποτελέσµατα
εις νέον

-

(1.428.545)

(1.428.545)

414.278

414.278

34.561

34.561

(979.706)

(979.706)

-

-

-

-

-

(979.706)

82.457.042

81.477.335

119.732.588

49.995.207

41.054.846

1.797.944

396.784.017

(1.832.201)

108.902.190

716.434.591
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ΣΤ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30Η IΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 2016
(Όλα τα ̟οσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έµµεση Μέθοδος
Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Τόκοι πληρωθέντες

Σηµε
ιώσ
εις

5.30

30/06/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

153.665.292

30/06/2017

160.747.852

30/06/2016

92.784.632

128.519.925

(5.126.891)

(6.205.596)

(4.983.291)

(6.067.344)

Καταβεβληµένοι φόροι

(44.666.644)

(42.832.331)

(37.487.508)

(36.936.956)

Καθαρές ταµειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες

103.871.757

111.709.925

50.313.834

85.515.625

(37.958.794)

(34.687.195)

(17.641.437)

(19.764.980)

1.140.376

78.498

1.140.376

571.182

-

-

-

(40.708.463)

8.000.000

-

8.000.000

-

6.482.014

7.503.173

4.732.840

6.199.864

(22.336.404)

(27.105.524)

(3.768.221)

(53.702.397)

(96.710.085)

-

(96.710.085)

-

(3.315.334)

-

(3.315.334)

-

(24.480.972)

-

(24.480.972)

-

14.823.532
(180.166)

(2.697.362)

14.823.532
-

(2.669.667)

(109.863.025)

(2.697.362)

(109.682.859)

(2.669.667)

(28.327.672)

81.907.039

(63.137.246)

29.143.560

394.732.686

298.918.408

213.433.355

169.893.073

(357.560)

(489.482)

-

-

-

14.396.721

-

14.396.721

366.047.454

394.732.686

150.296.109

213.433.355

3.148.743

2.959.168

2.541.819

2.500.579

Ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και
άυλων παγίων στοιχείων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες

5.10

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της
µητρικής
Επιστροφή Κεφαλαίου στους µετόχους
Προµερίσµατα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες
της µητρικής
Αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Καθαρές ταµειακές ροές από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης χρήσης
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα απορροφούµενης
εταιρείας (Τανοσίριαν )
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
της χρήσης
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασµών
τραπεζών
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

-

4.264.832

-

4.264.832

362.898.711

387.508.686

147.754.290

206.667.944

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
διαθεσίµων

366.047.454

394.732.686

150.296.109

213.433.355

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων
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Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
1. Πληροφορίες
Οι ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου 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
δηµοκρατίας. 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. Κ26817/09.05.2006 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 ΄Υδρας 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 οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017 (01.07.2016-30.06.2017) εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο την 12η Οκτωβρίου 2017.

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 02.01.2006 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.
Ο Όµιλος την 30.06.2017 διέθετε ένα δίκτυο 73 καταστηµάτων σε Ελλάδα, Κύ̟ρο, Βουλγαρία και
Ρουµανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστηµα e-jumbo. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης
Ιούλιος 2016-Ιούνιος 2017 o Όµιλος ̟ρόσθεσε δύο καταστήµατα. Ένα ενοικιαζόµενο υ̟έρ- κατάστηµα
τον Νοέµβριο του 2016 στη Stara Zagora, στη Βουλγαρία (11.000 τ.µ. ̟ερί̟ου), ενώ στην εκ̟νοή της
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χρήσης ξεκίνησε η λειτουργία ενός ιδιόκτητου καταστήµατος στην Κωστάντζα της Ρουµανίας (16.000 τ.µ.
̟ερί̟ου).
Ε̟ίσης η εταιρεία µέσω συνεργασιών, είχε στις 30.06.2017 ̟αρουσία µε καταστήµατα ̟ου φέρουν το σήµα
της JUMBO, στην ΠΓ∆Μ (FYROM) µε 3 καταστήµατα, την Αλβανία µε 2 καταστήµατα, στο Κόσσοβο µε 3
καταστήµατα, 2 κατάστηµά στη Σερβία και µε 1 στη Βοσνία.
Κατά την 30η Ιουνίου 2017 ο Όµιλος α̟ασχολούσε 5.690 άτοµα, εκ των ο̟οίων 4.898 µόνιµο ̟ροσω̟ικό
και 792 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, ο δε µέσος όρος του ̟ροσω̟ικού για την κλειόµενη χρήση ήτοι α̟ό
01.07.2016 έως 30.06.2017 κυµάνθηκε στα 5.292 άτοµα (4.588 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 704 άτοµα έκτακτο
̟ροσω̟ικό).

3.

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (στο εξής Οικονοµικές
Καταστάσεις) µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2017, ̟ου καλύ̟τουν την χρήση α̟ό 1η Ιουλίου 2016 έως 30η
Ιουνίου 2017 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),
καθώς και των διερµηνειών τους, ό̟ως αυτές έχουν εκδοθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιερµηνείας Προτύ̟ων
(I.F.R.I.C.) της IASB.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. (ή IFRS) α̟αιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσεων α̟ό τη ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου. 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.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των ο̟οίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνε̟είς µε αυτές
̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2015-2016 µε εξαίρεση
τα νέα αναθεωρηµένα λογιστικά ̟ρότυ̟α και διερµηνείες ̟ου αναφέρονται στη σηµείωση 3.1 των
Οικονοµικών Καταστάσεων και έχουν εφαρµογή στον Όµιλο.

3.1

Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
3.1.1 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
01/01/2016 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)
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)
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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.
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,
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οι ο̟οίες θα µειώσουν τα κόστη ̟ου σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύ̟ων. Οι τρο̟ο̟οιήσεις δεν
έχουν ε̟ίδραση στις ενο̟οιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

3.1.2

Νέα Πρότυ̟α, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τρο̟ο̟οιήσεις υφιστάµενων
Προτύ̟ων τα ο̟οία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί α̟ό την
Ευρω̟αϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυ̟α και Αναθεωρήσεις Προτύ̟ων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα
υ̟άρχοντα Πρότυ̟α, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:
∆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.
∆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. 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.
52

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2016/2017

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.
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.
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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)
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 ̟οσόν 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.
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύ̟ου, του ∆ΠΧΑ 17, το ο̟οίο
αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο Πρότυ̟ο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκο̟ός του έργου του IASB ήταν η ανά̟τυξη ενός
ενιαίου Προτύ̟ου βασισµένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισµό όλων
των τύ̟ων ασφαλιστικών συµβάσεων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των συµβάσεων αντασφάλισης ̟ου
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυ̟ο βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µεταξύ οικονοµικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις α̟αιτήσεις ̟ου θα ̟ρέ̟ει να εφαρµόζει µία οικονοµική
οντότητα στη χρηµατοοικονοµική ̟ληροφόρηση ̟ου σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις ̟ου εκδίδει
και συµβάσεις αντασφάλισης ̟ου κατέχει. 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 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε Χειρισµούς Φόρου Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες
̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB ̟ροέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το ∆ΛΠ 12
«Φόροι Εισοδήµατος» ̟ροσδιορίζει τον λογιστικό χειρισµό του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου,
αλλά δεν ̟ροσδιορίζει τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να αντικατο̟τρίζονται οι ε̟ι̟τώσεις της
αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 23 ̟εριλαµβάνει τις ε̟ι̟ρόσθετες του ∆ΛΠ 12 α̟αιτήσεις, ̟ροσδιορίζοντας
τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να αντικατο̟τρίζονται οι ε̟ι̟τώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό
χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Ο Όµιλος θα εξετάσει την ε̟ί̟τωση όλων των ̟αρα̟άνω στις
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Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.

3.2.

Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υ̟οθέσεις

Η ̟ροετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ α̟αιτεί α̟ό τη διοίκηση τον
σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υ̟οθέσεων οι ο̟οίες ε̟ηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υ̟οχρεώσεις, ό̟ως ε̟ίσης την γνωστο̟οίηση ενδεχόµενων α̟αιτήσεων και
υ̟οχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ̟οσά
εσόδων και εξόδων κατά την ̟ερίοδο αναφοράς. Τα ̟ραγµατικά α̟οτελέσµατα µ̟ορεί να διαφέρουν
α̟ό αυτά τα ο̟οία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις ε̟αναξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται τόσο στην εµ̟ειρία του ̟αρελθόντος όσο και σε άλλους ̟αράγοντες, συµ̟εριλαµβανοµένων
και των ̟ροσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα ο̟οία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες
συνθήκες.
(i) Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί η διοίκηση του Οµίλου (εκτός των κρίσεων ̟ου συνδέονται µε
εκτιµήσεις οι ο̟οίες ̟αρουσιάζονται στη συνέχεια) και ̟ου έχουν την σηµαντικότερη ε̟ίδραση στα ̟οσά
̟ου αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:
Κατηγοριο̟οίηση των ε̟ενδύσεων
Η διοίκηση α̟οφασίζει κατά την α̟όκτηση µίας ε̟ένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριο̟οιηθεί ως
διακρατούµενη µέχρι την λήξη, κατεχόµενη για εµ̟ορικούς σκο̟ούς, α̟οτιµώµενη στην εύλογη αξία
µέσω των α̟οτελεσµάτων, ή διαθέσιµη ̟ρος ̟ώληση. Για αυτές ̟ου είναι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη,
η διοίκηση εξετάζει εάν ̟ληρούνται τα κριτήρια ̟ου ορίζει το ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα ο Όµιλος έχει
την ̟ρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όµιλος κατηγοριο̟οιεί τις
ε̟ενδύσεις ως κατεχόµενες για εµ̟ορικούς σκο̟ούς εάν αυτές έχουν α̟οκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία
βραχυ̟ρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριο̟οίηση των ε̟ενδύσεων ως α̟οτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω
των α̟οτελεσµάτων εξαρτάται α̟ό τον τρό̟ο µε βάση τον ο̟οίο η διοίκηση ̟αρακολουθεί την α̟όδοση
των ε̟ενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριο̟οιούνται ως κατεχόµενες για εµ̟ορικούς σκο̟ούς αλλά
υ̟άρχουν διαθέσιµες και αξιό̟ιστες εύλογες αξίες και οι µεταβολές στις εύλογες αξίες ̟εριλαµβάνονται
στο κέρδος ή στη ζηµιά στους λογαριασµούς των α̟οτελεσµάτων, τότε κατηγοριο̟οιούνται ως
α̟οτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των α̟οτελεσµάτων. Όλες οι λοι̟ές ε̟ενδύσεις
κατηγοριο̟οιούνται ως διαθέσιµες ̟ρος ̟ώληση.
• Ενδεχόµενα γεγονότα
Ο Όµιλος εµ̟λέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και α̟οζηµιώσεις κατά τη συνήθη ̟ορεία των εργασιών
του. Η διοίκηση κρίνει ότι ο̟οιοιδή̟οτε διακανονισµοί δε θα ε̟ηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση
του Οµίλου και της Εταιρείας, την 30 Ιουνίου 2017. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων
υ̟οχρεώσεων ̟ου σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις α̟αιτήσεις είναι µία ̟ολύ̟λοκη
διαδικασία ̟ου ̟εριλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις ̟ιθανές συνέ̟ειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους
νόµους και τους κανονισµούς.
Κατά ̟όσο µία µίσθωση ̟ου συνά̟τεται µε έναν εξωτερικό εκµισθωτή κατατάσσεται ως
λειτουργική ή χρηµατοδοτική
(ii) Εκτιµήσεις και υ̟οθέσεις
Συγκεκριµένα ̟οσά τα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται ή ε̟ηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι
σχετικές γνωστο̟οιήσεις ̟ρέ̟ει να εκτιµώνται, α̟αιτώντας τον σχηµατισµό υ̟οθέσεων σχετικά µε αξίες
ή συνθήκες ̟ου δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την ̟ερίοδο σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η ο̟οία είναι σηµαντική
για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας και τα α̟οτελέσµατα και α̟αιτεί τις ̟ιο
δύσκολες, υ̟οκειµενικές ή ̟ερί̟λοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως α̟οτέλεσµα της ανάγκης για
σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την ε̟ίδραση υ̟οθέσεων οι ο̟οίες είναι αβέβαιες. Ο Όµιλος
αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα α̟οτελέσµατα του ̟αρελθόντος και στην
εµ̟ειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι ο̟οίες θεωρούνται λογικές στις
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συγκεκριµένες συνθήκες, ό̟ως ε̟ίσης και τις ̟ροβλέψεις µας σχετικά µε το ̟ώς αυτά ενδέχεται να
αλλάξουν στο µέλλον.
Ανακτησιµότητα των α̟αιτήσεων
Όταν ο Όµιλος έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισ̟ράξει όλα τα οφειλόµενα σ’ αυτόν ̟οσά,
σχηµατίζει ̟ρόβλεψη για την α̟οµείωση εµ̟ορικών α̟αιτήσεων. Το ύψος της ̟ρόβλεψης
διαµορφώνεται α̟ό τη διαφορά ̟ου ̟ροκύ̟τει µεταξύ της λογιστικής αξίας των α̟αιτήσεων και της
̟αρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι ο̟οίες ̟ροεξοφλούνται µε το
̟ραγµατικό ε̟ιτόκιο. Το ̟οσό της ̟ρόβλεψης καταχωρείται στα Λοι̟ά έξοδα εκµετάλλευσης στην
κατάσταση α̟οτελεσµάτων.
Α̟οθέµατα
Τα α̟οθέµατα α̟οτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής
ρευστο̟οιήσιµης αξίας. Για την εκτίµηση της καθαρής ρευστο̟οιήσιµης αξίας, η διοίκηση λαµβάνει υ̟’
όψιν την ̟ιο αξιό̟ιστη α̟όδειξη η ο̟οία είναι διαθέσιµη τη στιγµή ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται η εκτίµηση.
•

Φόρος εισοδήµατος

Ο Όµιλος υ̟όκειται σε φόρο εισοδήµατος την Ελλάδα και στις λοι̟ές χώρες ̟ου δραστηριο̟οιείται.
Σηµαντικές εκτιµήσεις α̟αιτούνται για τον καθορισµό της ̟ρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος, καθώς
και για τον καθορισµό των ̟ροβλέψεων για φόρους εισοδήµατος. Υ̟άρχουν ̟ολλές συναλλαγές και
υ̟ολογισµοί για τους ο̟οίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Ο Όµιλος αναγνωρίζει
υ̟οχρεώσεις α̟ό αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το εάν θα ε̟ιβληθούν
ε̟ι̟λέον φόροι. Εάν το τελικό α̟οτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό α̟ό τα ̟οσά ̟ου είχαν αρχικά
αναγνωριστεί, οι διαφορές θα ε̟ηρεάσουν τον φόρο εισοδήµατος και την ̟ρόβλεψη για αναβαλλόµενη
φορολογία της ̟εριόδου κατά την ο̟οία τα ̟οσά αυτά θα οριστικο̟οιηθούν.
• Προβλέψεις
Οι ε̟ισφαλείς λογαριασµοί α̟εικονίζονται µε τα ̟οσά τα ο̟οία είναι ̟ιθανόν να ανακτηθούν. Οι
εκτιµήσεις για τα ̟οσά ̟ου αναµένεται να ανακτηθούν ̟ροκύ̟τουν κατό̟ιν ανάλυσης καθώς και α̟ό
την εµ̟ειρία του Οµίλου σχετικά µε την ̟ιθανότητα ε̟ισφαλειών των ̟ελατών Μόλις γίνει γνωστό ότι
ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υ̟όκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους ̟ιστωτικού κινδύνου
(̟.χ. χαµηλή ̟ιστολη̟τική ικανότητα του ̟ελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύ̟αρξη της α̟αίτησης ή το
̟οσό αυτής κ.λ̟.), τότε ο λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται ως ε̟ισφάλεια εάν οι συνθήκες
υ̟οδηλώνουν ότι η α̟αίτηση είναι ανείσ̟ρακτη.
• Ωφέλιµη ζωή α̟οσβέσιµων στοιχείων
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των α̟οσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 30η
Ιουνίου 2017 η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντι̟ροσω̟εύουν την αναµενόµενη
χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.

4. Κύριες λογιστικές αρχές
Οι σηµαντικές λογιστικές ̟ολιτικές οι ο̟οίες έχουν χρησιµο̟οιηθεί στην κατάρτιση αυτών των
ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται ̟αρακάτω.
Αξίζει να σηµειωθεί ό̟ως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην ̟αράγραφο 3.2 ότι
χρησιµο̟οιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και υ̟οθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα
τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα ̟ραγµατικά α̟οτελέσµατα είναι ̟ιθανό να διαφέρουν τελικά α̟ό
αυτά τα ο̟οία έχουν εκτιµηθεί.

4.1 Οικονοµικές ̟ληροφορίες κατά τοµέα
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς Ελλάδα, Κύ̟ρο, Βουλγαρία και Ρουµανία ως
λειτουργικούς τοµείς. Οι ανωτέρω γεωγραφικοί τοµείς είναι αυτοί ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό την
∆ιοίκηση της ε̟ιχείρησης για εσωτερικούς σκο̟ούς. Οι στρατηγικές α̟οφάσεις της διοίκησης
λαµβάνονται µε βάση τα ανα̟ροσαρµοσµένα λειτουργικά α̟οτελέσµατα του κάθε ̟αρουσιαζόµενου
τοµέα, τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται για την µέτρηση της α̟οδοτικότητάς τους.
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4.2 Βάση ενο̟οίησης
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες ̟ου ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, α̟ό άλλη Εταιρεία (µητρική), είτε
µέσω της κατοχής της ̟λειοψηφίας των µετοχών της Εταιρείας στην ο̟οία έγινε η ε̟ένδυση είτε µέσω της
ικανότητας της να διορίζει την ̟λειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ηλαδή, θυγατρικές
είναι οι ε̟ιχειρήσεις ̟άνω στις ο̟οίες ασκείται έλεγχος α̟ό την µητρική. Η JUMBO A.E.E. α̟οκτά και
ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύ̟αρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα ο̟οία
είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υ̟όψη
̟ροκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο ε̟ί των θυγατρικών.
Οι θυγατρικές ενο̟οιούνται ̟λήρως (ολική ενο̟οίηση) µε την µέθοδο της αγοράς α̟ό την ηµεροµηνία
̟ου α̟οκτάται ο έλεγχος ε̟’ αυτών και ̟αύουν να ενο̟οιούνται α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου τέτοιος
έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής α̟ό τον Όµιλο ενο̟οιείται µε τη µέθοδο της αγοράς (̟λήρης ενο̟οίηση). Το
κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου δόθηκαν, των
µετοχών ̟ου εκδόθηκαν και των υ̟οχρεώσεων ̟ου αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής,
̟λέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα ̟εριουσιακά στοιχεία,
υ̟οχρεώσεις και ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟οκτώνται σε µία ε̟ιχειρηµατική συνένωση
ε̟ιµετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ̟οσοστού συµµετοχής.
Το κόστος αγοράς ̟έραν της εύλογης αξίας των ε̟ί µέρους στοιχείων ̟ου α̟οκτήθηκαν, καταχωρείται ως
υ̟εραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο α̟ό την εύλογη αξία των ε̟ί µέρους
στοιχείων ̟ου α̟οκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα α̟οτελέσµατα.

4.3 ∆οµή του Οµίλου
Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ̟λήρη ενο̟οίηση της JUMBO Α.Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες:
Μητρική Εταιρεία:
Η Ανώνυµη Εµ̟ορική Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «JUMBO Ανώνυµη Εµ̟ορική Εταιρεία» 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 Αθηνών 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
Αθηνών.
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 και συναφών ειδών. 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
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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
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
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Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν µεταβλήθηκε η δοµή του Οµίλου.

4.4 Νόµισµα λειτουργίας, ̟αρουσίασης και µετατρο̟ή ξένων νοµισµάτων
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου ε̟ιµετρώνται βάσει του
νοµίσµατος του ̟ρωτεύοντος οικονοµικού ̟εριβάλλοντος, στο ο̟οίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό
νόµισµα). Οι ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ̟αρουσιάζονται σε Ευρώ, ̟ου είναι το λειτουργικό
νόµισµα και το νόµισµα ̟αρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέ̟ονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών
̟ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές α̟ό συναλλαγµατικές διαφορές οι
ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της ̟εριόδου και α̟ό
την µετατρο̟ή των νοµισµατικών στοιχείων ̟ου εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες
κατά την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης, καταχωρούνται στα α̟οτελέσµατα. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές α̟ό µη νοµισµατικά στοιχεία ̟ου α̟οτιµώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνε̟ώς καταχωρούνται ό̟ως και οι διαφορές της εύλογης
αξίας.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (οι ο̟οίες α̟οτελούν κατά κανόνα
ανα̟όσ̟αστο µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής), µετατρέ̟ονται στο νόµισµα λειτουργίας µε τη
χρήση των ισοτιµιών ̟ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του
ενεργητικού και ̟αθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, ̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά την ενο̟οίηση,
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µετατρέ̟ονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ̟ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της
κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών ̟ου µετέχουν στην ενο̟οίηση, και οι ο̟οίες αρχικά
̟αρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό α̟ό το νόµισµα ̟αρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατρα̟εί σε
ευρώ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υ̟οχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία
κλεισίµατος την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν
µετατρα̟εί στο νόµισµα ̟αρουσίασης του Οµίλου στις µέσες ισοτιµίες κατά την αναφερόµενη χρήση.
Ό̟οιες διαφορές ̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτή την διαδικασία έχουν χρεωθεί / (̟ιστωθεί) σε α̟οθεµατικό
συναλλαγµατικών διαφορών µετατρο̟ής, της καθαρής θέσης.
Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο̟οιήσεις.

4.5 Ενσώµατες ακινητο̟οιήσεις
Τα ̟άγια στοιχεία του ενεργητικού α̟εικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους
µείον, τις συσσωρευµένες α̟οσβέσεις και τυχόν α̟αξιώσεις των ̟αγίων. Το κόστος κτήσεως ̟εριλαµβάνει
όλες τις άµεσα ε̟ιρρι̟τέες δα̟άνες για την α̟όκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δα̟άνες καταχωρούνται σε ε̟αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων ̟αγίων ή ως
ξεχωριστό ̟άγιο µόνον κατά την έκταση ̟ου οι δα̟άνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη ̟ου αναµένεται να εισρεύσουν α̟ό τη χρήση του ̟αγίου στοιχείου και το κόστος τους µ̟ορεί να
ε̟ιµετρηθεί αξιό̟ιστα. Το κόστος ε̟ισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα α̟οτελέσµατα όταν
̟ραγµατο̟οιούνται.
Οι α̟οσβέσεις των ενσωµάτων ̟αγίων (̟λην οικο̟έδων τα ο̟οία δεν α̟οσβένονται) υ̟ολογίζονται µε
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους ̟ου έχει εκτιµηθεί ως εξής:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξο̟λισµός
Μεταφορικά µέσα
Λοι̟ός εξο̟λισµός
Ηλεκτρονικοί υ̟ολογιστές και ̟ρογράµµατα

30 – 35 έτη
5 - 20 έτη
5 – 10 έτη
4 - 10 έτη
3 – 5 έτη

Οι υ̟ολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων ̟αγίων υ̟όκεινται σε ε̟ανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητο̟οιήσεων
υ̟ερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (α̟οµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα
α̟οτελέσµατα.
Κατά την ̟ώληση ενσωµάτων ακινητο̟οιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος ̟ου λαµβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα α̟οτελέσµατα.
∆ικαίωµα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων ̟ου
̟αραχωρούνται στα ̟λαίσια συµβάσεων κατασκευής ή εκµετάλλευσης έργων (αντισταθµιστικά οφέλη)
α̟οτιµώνται στο κόστος κτήσης τους, εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία ̟αραχώρησης τους, µείον
τις α̟οσβέσεις.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού α̟οτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις α̟οσβέσεις και τυχόν ζηµιές
α̟οµείωσης.

4.6 Ε̟ενδύσεις σε Ακίνητα
Ε̟ενδύσεις σε Ακίνητα είναι οι ε̟ενδύσεις ̟ου αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα ο̟οία
̟εριλαµβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων είτε και τα δύο) τα ο̟οία κατέχονται (είτε µέσω
αγοράς είτε µέσω χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης) α̟ό τον Όµιλο, είτε για να α̟οκοµίζει µισθώµατα α̟ό
την εκµίσθωσή τους, είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου), είτε και για τα δύο, και δεν
κατέχονται για: (α) να χρησιµο̟οιηθούν στην ̟αραγωγή ή στην ̟ροµήθεια υλικών / υ̟ηρεσιών ή για
διοικητικούς σκο̟ούς και (β) για ̟ώληση κατά την συνήθη ̟ορεία των εργασιών της ε̟ιχείρησης.
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Οι Ε̟ενδύσεις σε Ακίνητα ε̟ιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης συµ̟εριλαµβανοµένων και των
εξόδων συναλλαγής. Ο όµιλος έχει ε̟ιλέξει µετά την αρχική αναγνώριση την µέθοδο του κόστους και
ε̟ιµετρά τις ε̟ενδύσεις του σε ακίνητα σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις του ∆ΛΠ 16 για αυτήν την µέθοδο.
Μεταφορές ̟ρος την κατηγορία των ε̟ενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υ̟άρχει µεταβολή στην
χρήση αυτών, ̟ου α̟οδεικνύεται α̟ό το ̟έρας της ιδιοχρησιµο̟οίησης α̟ό τον Όµιλο, α̟ό το ̟έρας της
κατασκευής ή αξιο̟οίησης µίας λειτουργικής µίσθωσης σε τρίτο.
Μεταφορές ακινήτων α̟ό την κατηγορία των ε̟ενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υ̟άρχει
µεταβολή χρήσης αυτών, ̟ου α̟οδεικνύεται α̟ό την έναρξη της ιδιοχρησιµο̟οίησης α̟ό τον Όµιλο ή
την έναρξη της αξιο̟οίησης µε σκο̟ό την ̟ώληση.
Μία ε̟ένδυση σε ακίνητα διαγράφεται (α̟αλείφεται α̟ό την κατάσταση οικονοµικής θέσης) κατά τη
διάθεση ή όταν η ε̟ένδυση α̟οσύρεται µονίµως α̟ό τη χρήση και δεν αναµένονται µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη α̟ό τη διάθεσή της.
Τα κέρδη ή ζηµίες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την α̟όσυρση ή διάθεση της ε̟ένδυσης σε ακίνητα αφορούν
στην διαφορά µεταξύ του καθαρού ̟ροϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του ̟εριουσιακού
στοιχείου, αναγνωρίζονται στα α̟οτελέσµατα κατά την ̟ερίοδο της α̟όσυρσης ή της διάθεσης.

4.7 Μειώσεις της αξίας ̟εριουσιακών στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού ̟ου α̟οσβένονται υ̟όκεινται σε έλεγχο α̟οµείωσης της αξίας τους όταν
υ̟άρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο
̟οσό µεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου (καθαρή αξία ̟ώλησης µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα
̟ώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού
αναγνωρίζεται α̟ό την ε̟ιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη α̟ό το ανακτήσιµο ̟οσό της.
Καθαρή αξία ̟ώλησης θεωρείται το ̟οσό α̟ό την ̟ώληση του στοιχείου του ενεργητικού στα ̟λαίσια
µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην ο̟οία τα µέρη έχουν ̟λήρη γνώση και ̟ροσχωρούν
οικειοθελώς, µετά α̟ό την αφαίρεση κάθε ̟ρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου
ενεργητικού. Αξία χρήσης είναι η ̟αρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών ̟ου
αναµένεται να εισρεύσουν στην ε̟ιχείρηση α̟ό τη χρήση του στοιχείου ενεργητικού και α̟ό την διάθεση
του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.

4.8 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση ̟ου δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία ε̟ιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υ̟οχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια
άλλη ε̟ιχείρηση.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία α̟οτιµώµενα στην εύλογη αξία της
α̟οτελεσµάτων χρήσης.

µέσω της κατάστασης

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, ̟ου ικανο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις
̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ̟ου κατέχονται για εµ̟ορικούς σκο̟ούς
(συµ̟εριλαµβάνονται τα ̟αράγωγα, εκτός α̟ό εκείνα ̟ου είναι καθορισµένα και α̟οτελεσµατικά
µέσα αντιστάθµισης, αυτά ̟ου α̟οκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκο̟ό την ̟ώληση ή την ε̟αναγορά
και τέλος αυτά ̟ου α̟οτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου α̟ό αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά
µέσα).

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται α̟ό την ε̟ιχείρηση ως στοιχείο ̟ου α̟οτιµάται στην εύλογη
αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων Χρήσης.

∆άνεια και Α̟αιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη ̟αράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή ̟ροσδιορισµένες
̟ληρωµές, τα ο̟οία δεν δια̟ραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και
Α̟αιτήσεις) δεν ̟εριλαµβάνονται:
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• α̟αιτήσεις α̟ό ̟ροκαταβολές για αγορά αγαθών ή υ̟ηρεσιών,
• α̟αιτήσεις ̟ου έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι ο̟οίες έχουν ε̟ιβληθεί νοµοθετικά α̟ό το
κράτος,

• οτιδή̟οτε δεν καλύ̟τεται α̟ό σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην ε̟ιχείρηση για λήψη µετρητών ή
άλλων χρηµατοοικονοµικών ̟αγίων στοιχείων.

Τα δάνεια και οι α̟αιτήσεις α̟οτιµώνται στο α̟οσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του ̟ραγµατικού
ε̟ιτοκίου µείον κάθε ̟ρόβλεψη για α̟οµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και α̟αιτήσεων
αναγνωρίζεται στα α̟οτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι α̟αιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται µείωση
της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της α̟όσβεσης.
Τα ∆άνεια και οι Α̟αιτήσεις ̟εριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός α̟ό εκείνα µε λήξεις
µεγαλύτερες των 12 µηνών α̟ό την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης. Τα τελευταία
συµ̟εριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
Ε̟ενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη ̟αράγωγα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία µε ̟άγιες ή ̟ροσδιορισµένες
̟ληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα ο̟οία ο Όµιλος έχει την ̟ρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους.
∆ιαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαµβάνει µη ̟αράγωγα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία τα ο̟οία είτε ̟ροσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µ̟ορούν να ενταχθούν σε κά̟οια α̟ό τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα
διαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οτιµώνται στην εύλογη αξία τους
και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε α̟οθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία
αυτά ̟ωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως α̟οµειωµένα.
Κατά την ̟ώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως α̟οµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
α̟οτελέσµατα. Ζηµιές α̟οµείωσης ̟ου έχουν αναγνωρισθεί στα α̟οτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
α̟οτελεσµάτων. Οι αγορές και οι ̟ωλήσεις των ε̟ενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής ̟ου είναι και η ηµεροµηνία ̟ου ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να ̟ωλήσει το στοιχείο.
Οι ε̟ενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους ̟λέον των άµεσα ε̟ιρρι̟τέων στη
συναλλαγή δα̟ανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα ε̟ιρρι̟τέες στη συναλλαγή δα̟άνες, για τα
στοιχεία εκείνα ̟ου α̟οτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα α̟οτελέσµατα. Οι ε̟ενδύσεις
διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές α̟ό τις ε̟ενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο
Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές ̟ου συνε̟άγεται η
ιδιοκτησία.

4.9 Α̟οθέµατα
Την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, τα α̟οθέµατα α̟οτιµώνται στο χαµηλότερη τιµή
µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστο̟οιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστο̟οιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη
τιµή ̟ώλησης στην συνηθισµένη ̟ορεία των εργασιών της ε̟ιχείρησης µείον ο̟οιαδή̟οτε σχετικά έξοδα
̟ώλησης. Το κόστος των α̟οθεµάτων δεν ̟εριλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Η τιµή κτήσης των
α̟οθεµάτων ̟ροσδιορίζεται µε τη µέση ετήσια σταθµική τιµή.

4.10

Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις

Ο µεγαλύτερος όγκος ̟ωλήσεων του Οµίλου ̟ραγµατο̟οιείται λιανικά. Οι α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ενώ τυχόν υ̟όλοι̟α ̟ου είναι άνω των κανονικών ορίων
̟ίστωσης α̟οτιµώνται στο ανα̟όσβεστο κόστος χρησιµο̟οιώντας την µέθοδο του ̟ραγµατικού
ε̟ιτοκίου, µείον την ̟ρόβλεψη για µείωση της αξίας της. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ανα̟όσβεστη αξία ή το
κόστος του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υ̟ερβαίνει την ̟αρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό
α̟οτιµάται στο ανακτήσιµο ̟οσό αυτού, δηλαδή στη ̟αρούσα αξία των µελλοντικών ροών του
̟εριουσιακού στοιχείου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται µε βάση το ̟ραγµατικό αρχικό ε̟ιτόκιο. Η σχετική ζηµία
µεταφέρεται α̟ευθείας στα α̟οτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές α̟οµείωσης, δηλαδή όταν υ̟άρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισ̟ράξει όλα τα ̟οσά ̟ου οφείλονται µε βάση
τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα α̟οτελέσµατα.
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4.11

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων ̟εριλαµβάνουν τα µετρητά στην τρά̟εζα και στο ταµείο καθώς
και τις βραχυ̟ρόθεσµες ε̟ενδύσεις υψηλής ρευστότητας, τα ̟ροϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις
τρα̟εζικές καταθέσεις. Ο Όµιλος θεωρεί τις ̟ροθεσµιακές καταθέσεις και τις υψηλής ρευστότητας
ε̟ενδύσεις ως χρηµατικά διαθέσιµα.

4.12

Ίδια Κεφάλαια

Το µετοχικό κεφάλαιο ̟ροσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών ̟ου έχουν εκδοθεί.
Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή
µετρητών ̟εριλαµβάνει κάθε διαφορά υ̟έρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου.
Έξοδα τα ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του ̟ροϊόντος της έκδοσης αφαιρετικά α̟ό την καθαρή θέση. Τα
έξοδα τα ο̟οία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την α̟όκτηση ε̟ιχειρήσεων ̟εριλαµβάνονται στο
κόστος κτήσεως της ε̟ιχειρήσεως ̟ου α̟οκτάται.
Τα κέρδη εις νέον ̟εριλαµβάνουν τα τρέχοντα α̟οτελέσµατα και αυτά ̟ροηγούµενων χρήσεων ό̟ως
γνωστο̟οιούνται στα α̟οτελέσµατα.

4.13

Χρηµατοοικονοµικές Υ̟οχρεώσεις

Οι χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου ̟εριλαµβάνουν τρα̟εζικά δάνεια, εµ̟ορικές και άλλου
είδους υ̟οχρεώσεις και χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου
(εκτός των δανείων) α̟εικονίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, στο κονδύλι “Προµηθευτές και
λοι̟ές υ̟οχρεώσεις” στο κονδύλι “Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις” καθώς και το κονδύλι «Λοι̟ές
µακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις».
Οι χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος συµµετέχει σε µία συµβατική
συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν ο Όµιλος α̟αλλάσσεται α̟ό την
υ̟οχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των
“Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων. Οι υ̟οχρεώσεις α̟ό
χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις α̟οτιµώνται στην αρχική αξία µείον το ̟οσό του κεφαλαίου των
χρηµατοοικονοµικών εξοφλήσεων. Οι εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική
τους αξία και ακολούθως α̟οτιµώνται στο α̟οσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού. Τα
µερίσµατα στους µετόχους ̟εριλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις” , όταν
τα µερίσµατα εγκρίνονται α̟ό την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα κέρδη και οι ζηµιές
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων όταν οι υ̟οχρεώσεις διαγράφονται καθώς και µέσω
της διενέργειας α̟οσβέσεων.

4.14

∆ανειακές υ̟οχρεώσεις

Οι δανειακές υ̟οχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το ο̟οίο αντανακλά την εύλογη τους αξία
µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, α̟οτιµώνται στο ανα̟όσβεστο
κόστος µε βάση τη µέθοδο του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου. Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο
στη ̟ερίοδο κατά την ο̟οία ̟ραγµατο̟οιούνται.
Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα α̟οτιµώνται βάσει της τιµής κλεισίµατος της εκάστοτε ηµεροµηνίας
κατάστασης οικονοµικής θέσης, µε εξαίρεση τα δάνεια εκείνα για τα ο̟οία έχει καθοριστεί συγκεκριµένη
ισοτιµία µετατρο̟ής και α̟ο̟ληρωµής κατά τη σύναψή τους.

4.15

Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενοι φόροι

Η ε̟ιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος α̟οτελείται α̟ό τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή φόρους ή φορολογικές ελαφρύνσεις ̟ου σχετίζονται µε τα οικονοµικά
οφέλη ̟ου ̟ροκύ̟τουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν α̟ό τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις και ̟ροβλέψεις ενδεχόµενων φορολογικών υ̟οχρεώσεων για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των
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α̟οτελεσµάτων της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου ̟ου αφορά συναλλαγές ̟ου καταχωρήθηκαν
α̟ευθείας στα ίδια κεφάλαια, ο̟ότε καταχωρείται, κατά ανάλογο τρό̟ο, στα ίδια κεφάλαια ή στα λοι̟ά
συνολικά έσοδα.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος ̟εριλαµβάνουν τις βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις ή και τις α̟αιτήσεις
̟ρος τις δηµοσιονοµικές αρχές ̟ου σχετίζονται µε τους ̟ληρωτέους φόρους ε̟ί του φορολογητέου
εισοδήµατος της χρήσης και τυχόν ̟ρόσθετους φόρους εισοδήµατος ̟ου αφορούν ̟ροηγούµενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι ε̟ιµετρούνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς
νόµους ̟ου εφαρµόζονται στις διαχειριστικές χρήσεις µε τις ο̟οίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Οι αλλαγές στα βραχυ̟ρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού
ή τις υ̟οχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων
χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ̟ροσδιορίζεται µε την µέθοδο της υ̟οχρέωσης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό
τις ̟ροσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του
ενεργητικού και των υ̟οχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν ̟ροκύ̟τει α̟ό
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή ̟αθητικού σε συναλλαγή, εκτός ε̟ιχειρηµατικής
συνένωσης, η ο̟οία όταν έγινε δεν ε̟ηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις α̟οτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές ̟ου αναµένεται να εφαρµοστούν στην ̟ερίοδο κατά την ο̟οία θα διακανονιστεί η α̟αίτηση
ή η υ̟οχρέωση, λαµβάνοντας υ̟όψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) ̟ου
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία της Κατάστασης οικονοµικής θέσης. Σε
̟ερί̟τωση αδυναµίας σαφούς ̟ροσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των ̟ροσωρινών διαφορών
εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής ̟ου ισχύει κατά την ε̟όµενη της ηµεροµηνίας της κατάστασης
οικονοµικής θέσης χρήση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην ο̟οία θα υ̟άρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµο̟οίηση της ̟ροσωρινής διαφοράς ̟ου δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική α̟αίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις ̟ροσωρινές διαφορές ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό
ε̟ενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις, µε εξαίρεση την ̟ερί̟τωση ̟ου η αναστροφή
των ̟ροσωρινών διαφορών ελέγχεται α̟ό τον Όµιλο και είναι ̟ιθανό ότι οι ̟ροσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο άµεσο µέλλον.
Οι ̟ερισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές α̟αιτήσεις ή υ̟οχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων χρήσης.

4.16

Παροχές ̟ρος το ̟ροσω̟ικό

(α) Βραχυ̟ρόθεσµες ̟αροχές
Οι βραχυ̟ρόθεσµες ̟αροχές ̟ρος τους εργαζοµένους (εκτός α̟ό ̟αροχές λήξης της εργασιακής σχέσης)
σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο
̟οσό καταχωρείται ως υ̟οχρέωση, ενώ σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟οσό ̟ου ήδη καταβλήθηκε υ̟ερβαίνει το
̟οσό των ̟αροχών, η ε̟ιχείρηση αναγνωρίζει το υ̟ερβάλλον ̟οσό ως στοιχείο του ενεργητικού της
(̟ρο̟ληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση ̟ου η ̟ρο̟ληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών
̟ληρωµών ή σε ε̟ιστροφή.
(β) Παροχές µετά την έξοδο α̟ό την υ̟ηρεσία
Οι ̟αροχές µετά τη λήξη της α̟ασχόλησης ̟εριλαµβάνουν εφά̟αξ α̟οζηµιώσεις συνταξιοδότησης,
συντάξεις και άλλες ̟αροχές ̟ου καταβάλλονται στους εργαζόµενους µετά την λήξη της α̟ασχόλησης ως
αντάλλαγµα της υ̟ηρεσίας τους. Οι υ̟οχρεώσεις του Οµίλου για ̟αροχές συνταξιοδότησης αφορούν
τόσο ̟ρογράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και ̟ρογράµµατα καθορισµένων ̟αροχών. Το
δεδουλευµένο κόστος των ̟ρογραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην ̟ερίοδο
̟ου αφορά.
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• Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών
Τα ̟ρογράµµατα καθορισµένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς
(̟.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), µε α̟οτέλεσµα να µην ανακύ̟τει νοµική υ̟οχρέωση του Οµίλου
σε ̟ερί̟τωση ̟ου το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόµενο. Η
υ̟οχρέωση του εργοδότη ̟εριορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία. Η
̟ληρωτέα εισφορά α̟ό τον Όµιλο σε ένα ̟ρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως
υ̟οχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς ̟ου καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευµένες εισφορές
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα α̟οτελέσµατα της χρήσης.
• Πρόγραµµα καθορισµένων ̟αροχών
Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους α̟οζηµιώσεις ε̟ί
α̟όλυσης ή α̟οχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ̟οσών α̟οζηµίωσης
εξαρτάται α̟ό τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας, το ύψος των α̟οδοχών και τον τρό̟ο α̟οµάκρυνσης α̟ό την
υ̟ηρεσία (α̟όλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεµελίωση δικαιώµατος συµµετοχής σε αυτά τα ̟ρογράµµατα,
βασίζεται συνήθως στα χρόνια ̟ροϋ̟ηρεσίας του εργαζοµένου µέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η υ̟οχρέωση ̟ου αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα ̟ρογράµµατα
καθορισµένων ̟αροχών α̟οτελεί την ̟αρούσα αξία της υ̟οχρέωσης για την καθορισµένη ̟αροχή και
τις µεταβολές ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό ο̟οιοδή̟οτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της
̟ροϋ̟ηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης ̟αροχής υ̟ολογίζεται ετησίως α̟ό ανεξάρτητο
αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της ̟ροβεβληµένης ̟ιστωτικής µονάδος (projected unit credit
method). Για την ̟ροεξόφληση της χρήσης ̟ου έληξε την 30.06.2017 η ε̟ιλογή του ε̟ιτοκίου έχει γίνει µε
την µέθοδο Full Yield Curve. H καµ̟ύλη ε̟ιτοκίου (Yield Cueve) χρησιµο̟οιεί δεδοµένα α̟ό τους
δείκτες οµολόγων iBoxx AA-rated, το ο̟οίο και θεωρείται συνε̟ές ̟ρος τις αρχές του ∆ΛΠ 19, δηλαδή
είναι βασισµένο σε οµόλογα αντίστοιχα ως ̟ρος το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις
̟αροχές ̟ρος τους εργαζόµενους, ό̟ως και ενδεδειγµένο για µακροχρόνιες ̟ροβλέψεις.
Ένα ̟ρόγραµµα συγκεκριµένων ̟αροχών καθορίζει µε βάση διάφορες ̟αραµέτρους, ό̟ως η ηλικία, τα
έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υ̟οχρεώσεις για καταβλητέες ̟αροχές. Οι ̟ροβλέψεις ̟ου
αφορούν την ̟ερίοδο ̟εριλαµβάνονται στο σχετικό κόστος ̟ροσω̟ικού στις καταστάσεις
α̟οτελεσµάτων και συνίστανται α̟ό το τρέχον και ̟αρελθόν κόστος υ̟ηρεσίας, το σχετικό
χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις ό̟οιες ̟ιθανές ̟ρόσθετες
ε̟ιβαρύνσεις. Αναφορικά µε τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές, ακολουθείται το
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19R, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει µια σειρά α̟ό τρο̟ο̟οιήσεις στην λογιστική των
̟ρογραµµάτων καθορισµένων ̟αροχών, µεταξύ άλλων:
- την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζηµιών στα λοι̟ά συνολικά έσοδα και την οριστική
εξαίρεση τους α̟ό τα α̟οτελέσµατα της χρήσης,
- τη µη αναγνώριση ̟λέον των αναµενόµενων α̟οδόσεων των ε̟ενδύσεων του ̟ρογράµµατος στα
α̟οτελέσµατα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου ε̟ί της καθαρής
υ̟οχρέωσης/(α̟αίτησης) της ̟αροχής υ̟ολογιζόµενου βάσει του ̟ροεξοφλητικού ε̟ιτοκίου ̟ου
χρησιµο̟οιείται για την ε̟ιµέτρηση της υ̟οχρέωσης καθορισµένων ̟αροχών,
- την αναγνώριση του κόστους ̟ροϋ̟ηρεσίας στα α̟οτελέσµατα της χρήσης την νωρίτερα εκ των
ηµεροµηνιών τρο̟ο̟οίησης του ̟ρογράµµατος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η
τερµατική ̟αροχή,
- λοι̟ές αλλαγές ̟εριλαµβάνουν νέες γνωστο̟οιήσεις, ό̟ως ̟οσοτική ανάλυση ευαισθησίας.

4.17

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις/α̟αιτήσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει ̟αρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υ̟οχρεώσεις ως
α̟οτέλεσµα ̟αρελθόντων γεγονότων, είναι ̟ιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών ̟όρων και η
εκτίµηση του ακριβούς ̟οσού της υ̟οχρέωσης µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί µε αξιο̟ιστία. Οι ̟ροβλέψεις
ε̟ισκο̟ούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε κατάστασης οικονοµικής θέσης και ̟ροσαρµόζονται
̟ροκειµένου να αντανακλούν την ̟αρούσα αξία της δα̟άνης ̟ου αναµένεται να α̟αιτηθεί για τη
διευθέτηση της υ̟οχρέωσης.
Οι ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστο̟οιούνται,
εκτός αν η ̟ιθανότητα εκροών ̟όρων οι ο̟οίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόµενες α̟αιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστο̟οιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι ̟ιθανή.
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4.18

Μισθώσεις

Εταιρεία Οµίλου ως Μισθωτής
Οι µισθώσεις ̟αγίων κατά τις ο̟οίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη ̟ου
έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα α̟ό την τελική µεταβίβαση ή
µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, α̟οτελούν τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις
αυτές κεφαλαιο̟οιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του
̟αγίου στοιχείου ή της ̟αρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα ε̟ιµερίζεται µεταξύ της υ̟οχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να
ε̟ιτυγχάνεται ένα σταθερό ε̟ιτόκιο στην υ̟ολει̟όµενη χρηµατοοικονοµική υ̟οχρέωση. Οι αντίστοιχες
υ̟οχρεώσεις α̟ό µισθώµατα, καθαρές α̟ό χρηµατοοικονοµικά έξοδα, α̟εικονίζονται στις υ̟οχρεώσεις.
Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου ̟ου αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα
α̟οτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα ̟άγια ̟ου α̟οκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική
µίσθωση α̟οσβένονται στη µικρότερη ̟ερίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των ̟αγίων στοιχείων και της
διάρκειας µίσθωσής της εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου το ̟άγιο στοιχείο είναι βέβαιο ότι θα ̟εριέλθει
στην κυριότητα του Οµίλου µετά το τέλος της µισθωτικής ̟εριόδου. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές το ̟άγιο
α̟οσβένεται µε βάση την εκτίµηση της ωφέλιµη ζωή του.
Συµφωνίες µισθώσεων ό̟ου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του
ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική ̟ερίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους
και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του ̟αγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι
̟ληρωµές ̟ου γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές α̟ό τυχόν κίνητρα ̟ου ̟ροσφέρθηκαν α̟ό
τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα α̟οτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής
Πάγια ̟ου εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις ̟εριλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητο̟οιήσεις
της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Α̟οσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής
τους µε βάση συνε̟ή µε ̟αρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητο̟οιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου
(καθαρό α̟ό τυχόν κίνητρα ̟ου δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη
διάρκεια της ̟εριόδου της µίσθωσης.

4.19

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν ̟ιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µ̟ορεί να ε̟ιµετρηθούν µε αξιο̟ιστία.
Τα έσοδα ̟εριλαµβάνουν την εύλογη αξία ̟ωλήσεων αγαθών και ̟αροχής υ̟ηρεσιών, καθαρά α̟ό
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκ̟τώσεις και ε̟ιστροφές. Το ̟οσό του εσόδου θεωρείται ότι µ̟ορεί αν
µετρηθεί αξιό̟ιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις ̟ου σχετίζονται µε την ̟ώληση έχουν ε̟ιλυθεί.
Τα ενδοεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο α̟αλείφονται ̟λήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
Πωλήσεις αγαθών: Οι ̟ωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος ̟αραδίδει τα αγαθά
στους ̟ελάτες, τα αγαθά γίνονται α̟οδεκτά α̟ό τους ̟ελάτες και η είσ̟ραξη της α̟αίτησης
είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
Έσοδα α̟ό τόκους: Τα έσοδα α̟ό τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την
χρήση του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου. Όταν υ̟άρχει α̟οµείωση των α̟αιτήσεων, η λογιστική αξία
αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ̟οσό της το ο̟οίο είναι η ̟αρούσα αξία των αναµενόµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών ̟ροεξοφλουµένων µε το αρχικό ̟ραγµατικό ε̟ιτόκιο. Στην
συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο ε̟ιτόκιο ε̟ί της α̟οµειωµένης (της λογιστικής) αξίας.
Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσ̟ραξής τους.
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Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα α̟οτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι ̟ληρωµές ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο α̟οτελέσµατα ως έξοδα, κατά το
χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα α̟ό τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

4.20

∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υ̟οχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία η διανοµή εγκρίνεται α̟ό την Γενική
Συνέλευση των µετόχων.
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 01.07.2011 έως 30.06.2012. 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.
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% εφόσον α̟αιτείται, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά µετοχή. Η καταβολή του
̟ροµερίσµατος ξεκίνησε στις 28.03.2017.
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5. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

5.1 Οικονοµική ̟ληροφόρηση κατά τοµέα
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς Ελλάδα, Κύ̟ρο, Βουλγαρία και Ρουµανία ως
λειτουργικούς τοµείς. Οι ανωτέρω γεωγραφικοί τοµείς είναι αυτοί ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό την
∆ιοίκηση της ε̟ιχείρησης για εσωτερικούς σκο̟ούς. Οι στρατηγικές α̟οφάσεις της διοίκησης
λαµβάνονται µε βάση τα λειτουργικά α̟οτελέσµατα του κάθε ̟αρουσιαζόµενου τοµέα, τα ο̟οία
χρησιµο̟οιούνται για την µέτρηση της α̟οδοτικότητάς τους.
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 και ̟ρος την Αλβανία, Κόσσοβο και Βοσνία 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, Σερβία και Βοσνία για τη χρήση 01.07.2016-30.06.2017
ανήλθαν στο ̟οσό των 20.905 χιλ. ευρώ.
Τα α̟οτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα για την τρέχουσα χρήση αναλύονται ως εξής:
01/07/2016-30/06/2017
(ποσά σε ευρώ)
Πωλήσεις
Ενδοεταιρικές πωλήσεις
Σύνολα καθαρών πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα /έξοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα ∆ιοίκησης/ ∆ιάθεσης
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδη προ Φόρων
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων

Ελλάδα

Κύπρος

Βουλγαρία

Ρουµανία

Σύνολο

583.501.179

81.034.431

65.188.335

65.841.313

795.565.258

(112.989.935)

(378.636)

(531.202)

(235.540)

(114.135.313)

470.511.244

80.655.795

64.657.133

65.605.773

681.429.945

(222.454.240)

(39.435.430)

(32.203.123)

(31.846.848)

(325.939.641)

248.057.004

41.220.365

32.454.010

33.758.925

355.490.305

(713.291)

143.039

(1.232.891)

633.187

(1.169.957)

(138.412.651)

(15.617.879)

(15.258.918)

(13.213.487)

(182.502.935)

108.931.063

25.745.524

15.962.200

21.178.626

171.817.413

(579.431)

1.140.380

546.176

697.751

1.804.876

(156.420)

-

-

-

(156.420)

108.195.212

26.885.904

16.508.376

21.876.377

173.465.869

(15.125.468)

(2.222.780)

(3.380.849)

(2.325.297)

(23.054.394)
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Τα α̟οτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα για την ̟ροηγούµενη χρήση αναλύονται ως εξής:
01/07/2015-30/06/2016
(ποσά σε ευρώ)

Ελλάδα

Κύπρος

Βουλγαρία

Ρουµανία

Σύνολο

Πωλήσεις

550.508.516

79.635.885

52.807.656

48.571.113

731.523.170

Ενδοεταιρικές πωλήσεις

(91.633.288)

(774.092)

(859.442)

(699.021)

(93.965.842)

Σύνολα καθαρών πωλήσεων

458.875.228

78.861.793

51.948.214

47.872.092

637.557.328

(212.670.469)

(38.122.068)

(25.685.476)

(23.149.170)

(299.627.183)

246.204.759

40.739.725

26.262.739

24.722.922

337.930.145

(1.594.062)

84.264

(961.551)

358.072

(2.113.277)

(135.729.780)

(15.403.232)

(12.548.079)

(11.138.758)

(174.819.849)

108.880.917

25.420.757

12.753.110

13.942.235

160.997.019

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

(142.703)

1.144.736

458.190

429.097

1.889.319

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα

2.245.300

-

-

-

2.245.300

Κέρδη προ Φόρων

110.983.513

26.565.493

13.211.300

14.371.332

165.131.638

Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων

(15.017.919)

(2.015.894)

(3.344.381)

(2.292.005)

(22.670.199)

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

Η κατανοµή των στοιχείων του ενεργητικού και των υ̟οχρεώσεων στους ε̟ιχειρηµατικούς τοµείς για τις
χρήσεις 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2015-30.06.2016 αναλύεται ως εξής:
30/6/2017
(ποσά σε ευρώ)

Ελλάδα

Κύπρος

Βουλγαρία

Ρουµανία

Σύνολο

Μη κυκλοφορούν στοιχεία ενεργητικού

305.108.016

91.966.513

93.995.229

55.176.637

546.246.395

Κυκλοφορούν στοιχεία ενεργητικού

466.278.370

91.496.980

94.808.625

60.754.127

713.338.102

Ενοποιηµένο Ενεργητικό

771.386.386

183.463.493

188.803.854

115.930.764

1.259.584.497

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

159.217.877

1.881.179

13.566

2.921.244

164.033.866

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

107.163.191

10.313.886

2.870.626

13.529.899

133.877.602

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

266.381.068

12.195.065

2.884.192

16.451.143

297.911.468

30/6/2016
(ποσά σε ευρώ)

Ελλάδα

Κύπρος

Βουλγαρία

Ρουµανία

Σύνολο

Μη κυκλοφορούν στοιχεία ενεργητικού

304.667.694

88.312.231

95.465.413

42.038.131

530.483.470

Κυκλοφορούν στοιχεία ενεργητικού

470.547.826

72.469.314

80.029.080

55.881.676

678.927.895

Ενοποιηµένο Ενεργητικό

775.215.520

160.781.545

175.494.493

97.919.807

1.209.411.365

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

159.351.627

102.899

21.674

5.785.088

165.261.288

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

107.313.298

9.974.487

1.995.515

9.276.150

128.559.450

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

266.664.925

10.077.386

2.017.189

15.061.238

293.820.738
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Προσθήκες παγίων Οµίλου

30/6/2017

30/6/2016

Ελλάδα

16.709.273

17.371.017

Κύπρος

5.711.262

4.737.037

Βουλγαρία

2.077.471

23.280

Ρουµανία

16.615.195

2.266.885

Σύνολο

41.113.201

24.398.220

Η κύρια δραστηριότητα του Οµίλου είναι η λιανική ̟ώληση ̟αιχνιδιών, βρεφικών ειδών, ειδών
βιβλιοχαρτο̟ωλείου, ε̟οχιακών ειδών και ειδών σ̟ιτιού.
Οι ̟ωλήσεις ανά τύ̟ο είδους για την χρήση 2016/2017 έχουν ως εξής:

Τύπο Είδους

Πωλήσεις ανά τύπο είδους για τη χρήση 01/07/2016-30/06/2017
Αξία Πωλήσεων σε
Ευρώ
Ποσοστό επί συνόλου

Παιχνίδι
Βρεφικά είδη

152.679.770

22,41%

43.135.376

6,33%

52.760.131

7,74%

Εποχιακά

163.545.987

24,00%

Είδη Σπιτιού

218.157.259

32,01%

50.682.851

7,44%

468.571

0,07%

Βιβλιοχαρτοπωλείο

Ψιλικά και παρόµοια είδη
∆ιάφορα

681.429.945

Σύνολο

100,00%

Οι ̟ωλήσεις ανά τύ̟ο είδους για την ̟ροηγούµενη χρήση έχουν ως εξής:

Τύπο Είδους

Πωλήσεις ανά τύπο είδους για τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016
Αξία Πωλήσεων σε
Ευρώ
Ποσοστό επί συνόλου

Παιχνίδι
Βρεφικά είδη
Βιβλιοχαρτοπωλείο

170.650.661

26,77%

44.647.558

7,00%

50.681.575

7,95%

Εποχιακά

157.975.568

24,78%

Είδη Σπιτιού

199.784.142

31,34%

13.428.604

2,11%

Ψιλικά και παρόµοια είδη
∆ιάφορα
Σύνολο

389.220
637.557.328

0,06%
100,00%
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5.2 Κόστος ̟ωληθέντων
Το κόστος ̟ωληθέντων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017
30/06/2016

H ETΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
30/06/2016

Αποθέµατα εµπορευµάτων κατά την
έναρξη της χρήσης

196.780.190

197.792.010

172.023.416

172.697.801

97.585.362

86.042.499

97.585.362

86.042.499

271.701.051

215.717.487

271.463.054

215.145.843

34.237.495
(2.718.122)

23.597.750
(2.822.414)

27.678.554
(2.493.550)

22.944.005
(2.743.669)

(29.927.866)

(21.691.232)

(26.290.577)

(21.656.282)

(239.233.591)

(196.780.190)

(210.141.089)

(172.023.416)

(2.484.878)

(2.228.727)

(2.452.411)

(2.232.076)

325.939.641

299.627.183

327.372.759

298.174.705

Αγορές εµπορευµάτων χρήσης από το
εσωτερικό
Αγορές εµπορευµάτων χρήσης από τρίτες
χώρες
Αγορές εµπορευµάτων χρήσης από
ευρωζώνη
Επιστροφές αγορών εµπορευµάτων
Εκπτώσεις επί των αγορών/ Εκπτώσεις
τζίρου
Αποθέµατα εµπορευµάτων στη λήξη της
χρήσης
Έσοδα από ιδιοχρησιµοποίηση
αποθεµάτων/τεκµαρτά έσοδα
Σύνολο

5.3 Έξοδα διάθεσης / διοίκησης
Η ̟αράθεση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έξοδα διάθεσης
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
εξόδου από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Φόροι και τέλη
∆ιαφήµιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Υλικά Συσκευασίας & άµεσης ανάλωσης
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης
Ποσά σε €
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού εξόδου
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Φόροι και τέλη
∆ιαφήµιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Σύνολο

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/6/2016

30/06/2017

30/6/2016

234.408
74.844.475
2.063.968
13.438.300

63.800
69.085.109
1.952.309
13.390.924

229.106
57.658.515
641.151
9.765.681

57.370
54.770.083
600.138
10.165.527

3.251.242
15.809.365

3.066.488
13.618.583

2.471.961
11.946.107

2.464.342
11.427.429

2.741.731
9.025.833

2.608.426
8.845.922

2.096.187
6.643.115

1.933.954
6.997.426

8.329.790
9.132.830

8.230.870
9.994.207

7.544.785
7.494.973

6.810.007
9.016.433

22.076.454

21.819.478

14.536.360

14.492.974

160.948.396

152.676.116

121.027.941

118.735.683

Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

152.738
11.873.062
3.285.844
3.008.008
196.821
128.493
166.843
9.618
1.755.174
977.938
21.554.539

38.246
11.879.917
3.092.638
2.840.147
446.045
1.189.341
230.040
4.642
1.571.995
850.722
22.143.733

152.738
10.584.107
3.131.870
948.458
190.946
127.070
91.035
9.618
1.559.760
589.108
17.384.710

38.246
10.732.710
2.993.490
1.032.068
158.769
127.129
116.324
4.642
1.265.774
524.945
16.994.097
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5.4 Λοι̟ά έσοδα και λοι̟ά έξοδα εκµετάλλευσης
Τα λοι̟ά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης αφορούν έσοδα ή έξοδα α̟ό την λειτουργική δραστηριότητα
του Οµίλου. Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών
Επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.∆.
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017

30/06/2016

2.720.149
1.203
1.804.263
4.525.615

2.132.715
156.408
1.996.257
4.285.380

2.631.936
507.624
3.139.560

2.063.759
156.408
1.115.578
3.335.745

1.861.448
3.834.124
5.695.572

686.161
1.709.943
4.002.553
6.398.657

1.084.996
2.767.855
3.852.851

686.161
994.141
3.249.505
4.929.807

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Λοιπές προβλέψεις
Φόροι ακίνητης περιουσίας
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο

Στο κονδύλι «Λοι̟ά έξοδα εκµετάλλευσης» για τη χρήση ̟ου έληξε την 30.06.2017 ̟εριλαµβάνεται ̟οσό
ύψους € 3.472.718 (30.06.2016: € 3.761.036) και € 2.427.699 (30.06.2016: € 3.040.253) για τον Όµιλο και την
Εταιρεία, αντίστοιχα, το ο̟οίο αφορά σε ζηµίες καταστροφής ή /και α̟οµείωσης α̟αξιωµένων
α̟οθεµάτων.

5.5 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα και Λοι̟ά χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα
Τα χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Χρηµατοδοτικό έσοδο - καθαρό

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

112.141

153.037

111.266

151.645

5.099.933

6.147.261

5.092.730

6.142.336

771

771

771

771

Χρεωστικοί τόκοι:
Χρηµατοοικονοµικό κόστος πρόβλεψης
αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Τραπεζικά δάνεια
Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

161.145

158.447

23.750

21.117

5.373.990

6.459.516

5.228.477

6.315.869

Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζών-Λοιποί
Καταθέσεων Προθεσµίας
Εταιρικών οµολόγων
Σύνολο
Ποσά σε €
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδη/(Ζηµιές ) αποτίµησης επενδύσεων σε
εύλογη αξία
Κέρδη/(Ζηµιές ) πώλησης επενδύσεων σε
εύλογη αξία

-

-

-

-

6.627.562

7.668.835

4.097.742

5.493.166

551.304

680.000

551.304

680.000

7.178.866

8.348.835

4.649.046

6.173.166

1.804.876

1.889.319

(579.431)

(142.703)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

(50.900)

2.245.300

(50.900)

2.245.300

(105.520)
(156.420)

2.245.300

(105.520)
(156.420)

2.245.300
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5.6 Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης 01.07.2016- 30.06.2017 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 Κυ̟ριακές θυγατρικές εταιρείες ο φορολογικός συντελεστής
είναι 12,5%.
Στον αναβαλλόµενο φόρο της ̟ερσινής χρήσης 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.
Η ̟ρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος ̟ου α̟εικονίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ως
απόρροια της αύξησης του ΦΣ
Σύνολο Φόρου Εισοδήµατος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/07/201601/07/201530/06/2017
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/201601/07/201530/06/2017
30/06/2016

42.529.195
(71.434)

42.775.496
236.388

34.295.049
(90.025)

33.615.103
184.328

42.457.760

856.093
43.867.977

34.205.024

856.093
34.655.524

Ο φόρος ε̟ί των κερδών ̟ρο φόρων του Οµίλου και της Εταιρείας διαφέρει α̟ό το θεωρητικό ̟οσό το
ο̟οίο θα ̟ροέκυ̟τε αν χρησιµο̟οιούσαµε τον φορολογικό συντελεστή της χώρας ̟ροέλευσης της
Εταιρείας ως εξής:
Ποσά σε €
Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής Φόρου
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου
Προσ/γές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε
φορολογία
- Αφορολόγητα Εισοδήµατα
Επίδραση από την αύξηση του φορολογικού
συντελεστή
Προσαρµογές φόρου για έξοδα που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
- Μη Εκπιπτόµενες ∆απάνες
Λοιπά
Σύνολο φόρου

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/07/201601/07/201530/06/2017
30/06/2016
173.465.869
165.131.638

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/2016- 01/07/201530/06/2017
30/06/2016
116.266.629
117.112.565
29%
29%
33.717.322
33.962.644

41.256.311

42.663.760

(345.860)

(316.669)

-

-

-

856.093

-

856.093

613.163
934.148
42.457.760

588.018
76.775
43.867.977

188.923
298.779
34.205.024

152.020
(315.233)
34.655.524

5.7 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
01/07/201601/07/201530/06/2017
30/06/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/201601/07/201530/06/2017
30/06/2016

131.008.109

121.263.661

82.061.605

82.457.042

136.059.759

136.059.759

136.059.759

136.059.759

0,9629

0,8913

0,6031

0,6060
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Τα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή υ̟ολογίστηκαν µε βάση των ε̟ιµερισµό των κερδών/ (ζηµιών) µετά α̟ό
φόρους, ε̟ί του συνολικού σταθµισµένου αριθµού των µετοχών της µητρικής εταιρείας.
Την 30.06.2017 δεν κατέχονταν µετοχές της Μητρικής, είτε α̟ό την ίδια είτε α̟ό τις θυγατρικές της
ε̟ιχειρήσεις. Ε̟ι̟λέον, κατά τις ̟αρουσιαζόµενες ̟εριόδους δεν υφίστανται τίτλοι δυνητικά
µετατρέψιµοι σε µετοχές, οι ο̟οίοι θα µ̟ορούσαν να οδηγήσουν στην α̟οµείωση των κερδών ανά
µετοχή.

5.8 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
Μηχανολογικός εξο̟λισµός
Μεταφορικά µέσα
Λοι̟ός εξο̟λισµός
Ηλεκτρονικοί υ̟ολογιστές και ̟ρογράµµατα

30 – 35 έτη
5 - 20 έτη
5 – 10 έτη
4 - 10 έτη
3 – 5 έτη

β. Προσθήκες ̟αγίων
Οι καθαρές ε̟ενδύσεις για αγορά ̟αγίων στοιχείων της Εταιρείας για τη χρήση 01.07.2016- 30.06.2017
ανήλθαν σε € 16.709 χιλ. (30.06.2016: € 17.371 χιλ.) και του Οµίλου σε € 41.113 χιλ. (30.06.2016: € 24.398
χιλ.). Στις 30.06.2017 ο Όµιλος είχε δεσµεύσεις για κατασκευή κτιρίων –τεχνικών έργων και µεταφορικών
µέσων συνολικό ̟οσό € 6.695 χιλ. α̟ό τα ο̟οία ̟οσό € 6.124 χιλ. αφορά την Εταιρεία.
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Η ανάλυση των ενσώµατων ακινητο̟οιήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
(̟οσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

Γήπεδα

Κτίρια και
βελτιώσεις
κτιρίων

Μηχανήµατα Μεταφορικά
Έπιπλα και
Λογισµικά
Ακινητοποιήσεις
µέσα
λοιπός
προγράµµατα
υπό εκτέλεση
εξοπλισµός

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

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

Αξία κτήσης 30/06/2017
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2017

149.154.973
0
149.154.973

445.160.647
(122.546.452)
322.614.195

10.094.273
(1.524.548)
8.569.725

108.642.640
(76.609.303)
32.033.337

3.552.893
(3.258.843)
294.051

2.208.882
0
2.208.882

Ακίνητα µε
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

Σύνολο

966.810
658.621.818
0 (160.740.668)
966.810
497.881.150

Μεταφορικά µέσα
µε
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

Σύνολο
Σύνολο
παγίων
ενσώµατων
χρηµατοδο
ακινητοποιήσ
τικών
εων
µισθώσεων

0
0
0

0
0
0

0
658.621.818
0 (160.740.668)
0
497.881.150

681.093.962
(182.326.369)
498.767.593

0
0
0

0
0
0

0
681.093.962
0 (182.326.369)
0
498.767.593

718.814.308
(203.939.145)
514.875.163

0
0
0

0
0
0

0
718.814.308
0 (203.939.145)
0
514.875.163

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γήπεδα

Κτίρια και
βελτιώσεις
κτιρίων

Μεταφορικά
µέσα

Μηχανήµατα
Λογισµικά Ακινητοποιήσεις
Έπιπλα και
προγράµµατα υπό εκτέλεση
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Ακίνητα
µε
Μεταφορικά µέσα Σύνολο παγίων
χρηµατοδ µε χρηµατοδοτικές χρηµατοδοτικών
οτικές
µισθώσεις
µισθώσεων
µισθώσεις

Σύνολο ενσώµατων
ακινητοποιήσεων

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

81.181.867 257.107.965
0 (71.724.322)
81.181.867 185.383.643

1.498.222
76.468.311
(1.287.906) (54.430.227)
210.316 22.038.084

2.535.715
(1.967.205)
568.510

0
0
0

418.792.081
(129.409.658)
289.382.423

0
0
0

0
0
0

0
0
0

418.792.081
(129.409.658)
289.382.423

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

85.148.978 266.291.302
0 (81.355.128)
85.148.978 184.936.174

1.581.397
78.712.382
(1.233.141) (58.707.522)
348.256 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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

434.955.913
(143.448.860)
291.507.053

Αξία κτήσης 30/06/2017
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2017

85.743.673 277.580.613
0 (91.388.822)
85.743.673 186.191.789

1.143.638
82.350.796
(769.759) (62.733.079)
373.879 19.617.717

2.516.869
(2.318.109)
198.761

291.894
0
291.894

449.627.483
(157.209.769)
292.417.714

0
0
0

0
0
0

0
0
0

449.627.483
(157.209.769)
292.417.714
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Η κίνηση των ̟αγίων µέσα στη χρήση για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής:
(̟οσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

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

0

Σύνολο
Σύνολο
παγίων
ενσώµατων
χρηµατοδο
ακινητοποιήσ
τικών
εων
µισθώσεων
0
0
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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

26.087.548
(3.121.261)
(494.144)
681.093.962

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2017

1.067.994
0
(56.111)
149.154.973

19.132.780
9.727.953
(199.930)
445.160.646

2.868.087
(574.010)
0
10.094.273

6.338.931
891.614
(46.585)
108.642.638

56.437
(0)
(1.154)
3.552.893

11.648.971
(13.134.556)
(80)
2.208.881

41.113.202
(3.088.999)
(303.861)
718.814.304

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

41.113.202
(3.088.999)
(303.861)
718.814.304

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2015

0

(92.648.704)

(1.487.935)

(63.841.790)

(2.762.239)

0 (160.740.668)

0

0

0 (160.740.668)

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

0
(14.800.592)
0
109.776
0
20.325
0 (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 (22.259.172)
0
659.416
0
14.054
0 (182.326.369)

0
0
0
0

0
0
0
0

0 (22.259.172)
0
659.416
0
14.054
0 (182.326.369)

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2017

0
(15.256.430)
0
6.669
0
22.505
0 (122.546.452)

(422.220)
574.010
0
(1.524.548)

(6.756.956)
434.274
19.847
(76.609.303)

(235.619)
0
1.146
(3.258.843)

0 (22.671.226)
0
1.014.953
0
43.498
0 (203.939.145)

0
0
0
0

0
0
0
0

0 (22.671.226)
0
1.014.953
0
43.498
0 (203.939.145)

Κτίρια και
βελτιώσεις
κτιρίων

Γήπεδα

Μηχανήµατα Μεταφορικά
Έπιπλα και
Λογισµικά
Ακινητοποιήσεις
µέσα
λοιπός
προγράµµατα
υπό εκτέλεση
εξοπλισµός

Σύνολο

Ακίνητα µε
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

Μεταφορικά µέσα
µε
χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
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Η κίνηση των ̟αγίων µέσα στη χρήση για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
(̟οσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γήπεδα

Κτίρια και
βελτιώσεις
κτιρίων

Μεταφορικά
µέσα

Μηχανήµατα
- Έπιπλα και Λογισµικά Ακινητοποιήσεις
λοιπός
προγράµµατα υπό εκτέλεση
εξοπλισµός

Ακίνητα
µε
Μεταφορικά µέσα Σύνολο παγίων
Σύνολο ενσώµατων
Σύνολο
χρηµατοδ µε χρηµατοδοτικές χρηµατοδοτικών
ακινητοποιήσεων
οτικές
µισθώσεις
µισθώσεων
µισθώσεις
418.792.081
0
0
0
418.792.081

Υπόλοιπο την 30/06/2015

81.181.867 257.107.965

1.498.222

76.468.311

2.535.715

0

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

3.967.111
9.411.096
0
(227.759)
0
0
85.148.978 266.291.302

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

17.371.017
(1.207.185)
0
434.955.913

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2017

594.695
4.240.204
0
7.049.106
0
0
85.743.673 277.580.612

136.250
(574.010)
0
1.143.638

4.514.182
(875.770)
0
82.350.794

0
(0)
0
2.516.868

7.223.941
(7.637.030)
0
291.894

16.709.273
(2.037.704)
0
449.627.483

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16.709.273
(2.037.704)
0
449.627.483

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/06/2015

0 (71.724.322)

(1.287.906) (54.430.227)

(1.967.205)

0

(129.409.658)

0

0

0

(129.409.658)

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

0
(9.740.582)
0
109.776
0
0
0 (81.355.128)

(4.589.057)
311.762

(201.327)
15.461

0

(14.634.749)
595.547

(1.233.141) (58.707.522)

(2.153.071)

0

(143.448.860)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(14.634.749)
595.547
0
(143.448.860)

- Προσθήκες
- Μειώσεις - Μεταφορές
- Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2017

0 (10.040.363)
0
6.669
0
0
0 (91.388.822)

(110.627)
(4.426.270)
574.010
400.712
0
0
(769.759) (62.733.079)

(165.039)
0
0
(2.318.110)

0
0
0
0

(14.742.299)
981.391
0
(157.209.769)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(14.742.299)
981.391
0
(157.209.769)

(103.783)
158.548
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γ. Εµ̟ράγµατες ασφάλειες ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων
Κατά την 30.06.2017 δεν υ̟άρχουν εµ̟ράγµατα βάρη για τον Όµιλο και την Εταιρία.

5.9 Ε̟ενδύσεις σε ακίνητα (εκµισθώσεις ακινήτων)
O Όµιλος έχει ̟ροσδιορίσει 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 ε̟ιµετρά τις συγκεκριµένες ε̟ενδύσεις στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τυχόν ζηµίες
α̟οµείωσης και α̟οσβέσεις.
Συνο̟τικά ̟ληροφοριακά στοιχεία για τις συγκεκριµένες ε̟ενδύσεις συνοψίζονται ως εξής:
Τοποθεσία ακινήτου

Περιγραφή - Λειτουργία ακινήτου

Έσοδα από ενοίκια

Ποσά σε €
Λιµάνι Θεσσαλονίκης

Νέα Ευκαρπία
Ρέντης
Σύνολο

01/07/201630/06/2017

01/07/201530/06/2016

57.536
24.000
81.536

57.536
9.000
24.000
90.536

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

Αναφορικά µε το ακίνητο της Νέας Ευκαρ̟ίας η ∆ιοίκηση θα εξετάσει αν θα χρησιµο̟οιηθεί ως
κατάστηµα ή α̟οθήκη και αναλόγως θα µεταφερθεί στα ιδιοχρησιµο̟οιούµενα ̟άγια ή αν θα
ενοικιαστεί και θα µείνει στα ε̟ενδυτικά.
Καµία α̟ό τις θυγατρικές δεν κατείχε ε̟ενδύσεις σε ακίνητα µέχρι την 30.06.2017.
Το ανα̟όσβεστο κόστος των ε̟ενδύσεων αυτών για τον Όµιλο και την Εταιρεία, αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια)

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

11.506.612
(5.771.061)
5.735.551

Αξία κτήσης 30/06/2017
Σωρευµένες αποσβέσεις

11.506.612
(6.154.231)

Υπόλοιπο την 30/06/2017

5.352.381

Η κίνηση του λογαριασµού για τη χρήση έχει ως εξής:
Ποσά σε €

Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια)

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 30/06/2016
Προσθήκες
Μειώσεις – Μεταφορές
Υπόλοιπο την 30/06/2017

11.506.612
11.506.612

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 30/6/2016
Προσθήκες
Μειώσεις – Μεταφορές
Υπόλοιπο την 30/6/2017

(5.771.061)
(383.170)
(6.154.231)

Οι εύλογες αξίες εκτιµάται ότι δεν διαφέρουν ουσιωδώς α̟ό τις αναγραφόµενες αξίες στα βιβλία της
Εταιρείας για τα συγκεκριµένα ακίνητα.
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5.10

Ε̟ενδύσεις σε συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις

Το υ̟όλοι̟ο του κονδυλίου της µητρικής εταιρείας 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

Η κίνηση των ε̟ενδύσεων σε συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο ανοίγµατος
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικών
Υπόλοιπο κλεισίµατος

30/6/2017

30/6/2016

207.087.029

187.087.027

-

20.000.002

207.087.029

207.087.029

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι ε̟ενδύσεις σε θυγατρικές ε̟ιχειρήσεις ε̟ιµετρούνται µετά
την αρχική αναγνώριση στο κόστος κτήσης τους το ο̟οίο α̟οτελεί την εύλογη αξία του τιµήµατος
µειωµένο µε τα άµεσα έξοδα ̟ου σχετίζονται µε την αγορά της ε̟ένδυσης, µειωµένο µε τυχόν
ανακύ̟τουσες ζηµίες α̟οµείωσης.
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5.11

Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία είχαν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017

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

∆άνεια και
απαιτήσεις
(στο
αναπόσβεστο
κόστος)

-

-

8.621.182

-

-

900.000

900.000

-

-

4.772.752

4.772.752

-

-

3.850.328

3.850.328

-

-

11.374.716
-

11.374.716
-

-

8.156.420

11.341.311
-

11.341.311
8.156.420

-

-

366.047.454

366.047.454

-

-

394.732.686

394.732.686

-

383.094.922

391.716.104

8.156.420

410.889.345

426.921.907

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση
(σε εύλογη
αξία)

8.621.182

8.621.182

30/06/2016

Αξιόγραφα
για
εµπορικούς
σκοπούς
(σε εύλογη
αξία)

Σύνολο

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση
(σε εύλογη
αξία)

7.876.142
-

7.876.142

Αξιόγραφα
για
εµπορικούς
σκοπούς
(σε εύλογη
αξία)

∆άνεια και
απαιτήσεις
(στο
αναπόσβεστο
κόστος)

Σύνολο

-

-

7.876.142

-

965.020

965.020

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
30/06/2017

30/06/2016

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση (σε
εύλογη αξία)

Αξιόγραφα
για
εµπορικούς
σκοπούς
(σε εύλογη
αξία)

∆άνεια και
απαιτήσεις
(στο
αναπόσβεστο
κόστος)

-

-

6.142.873

6.142.873

-

-

4.580.246

4.580.246

Λοιπές Απαιτήσεις

-

-

10.263.570

10.263.570

-

-

9.921.591

9.921.591

Οµόλογα
Ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

-

-

-

-

-

8.156.420

-

8.156.420

-

-

150.296.109

150.296.109

-

-

213.433.355

213.433.355

-

-

166.702.552

166.702.552

-

8.156.420

227.935.192

236.091.612

Ποσά σε €

Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις

∆ιαθέσιµα
προς
πώληση
(σε εύλογη
αξία)

Σύνολο

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
30/06/2017
Άλλες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις
(στο αναπόσβεστο
κόστος)

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

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

4.565.074

5.652.744

38.724.262

38.796.020

159.215.128

144.370.143

29.549.884

37.659.770

232.054.349

226.478.677

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
Άλλες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις
(στο αναπόσβεστο
κόστος)

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

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

38.747.250

37.654.818

159.215.128

144.189.979

14.157.020

27.605.790

212.119.398

209.450.587

Οι ̟αρα̟άνω ̟ίνακες ̟εριλαµβάνουν για το 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.

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017

Επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων εταιρειών
Σύνολο διαθέσιµων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων
Ανάλυση κίνησης χρήσης:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο ανοίγµατος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

8.621.182

7.876.142

-

-

8.621.182

7.876.142

-

-

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2016

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2016

7.876.142

10.377.348

-

-

Προσθήκες

-

-

-

-

Πωλήσεις
Κέρδη /(Ζηµιές) αποτίµησης
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων
προς πώληση

-

-

-

-

745.040

(2.501.206)

-

-

-

-

-

-

8.621.182

7.876.142

-

-

Αποµειώση
Υπόλοιπο κλεισίµατος
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5.11.2 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

30/06/2017
-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2016
8.156.420
8.156.420

30/06/2017
-

Ο ΟΜΙΛΟΣ

30/06/2016
8.156.420
8.156.420

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

8.156.420

5.911.120

8.156.420

5.911.120

(8.105.520)

-

(8.105.520)

-

(50.900)

2.245.300

(50.900)

2.245.300

-

8.156.420

-

8.156.420

Εντός της χρήσης ̟ου έληξε στις 30.06.2017, έλαβε χώρα η είσ̟ραξη ̟οσού 8 εκατ. ευρώ σχετιζόµενη µε
την ε̟ένδυση της Εταιρείας σε εταιρικά οµόλογα εκδόσεως της ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) εισηγµένα
στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου, ως α̟όρροια της α̟ο̟ληρωµής τους α̟ό τον εκδότη. Συνε̟εία
τούτου, το εµ̟ορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 30.06.2017 έχει καταστεί
µηδενικό.

5.11.3 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
Aποτίµηση σε εύλογες αξίες στην λήξη της χρήσης χρησιµοποιώντας:
30/06/2017

Περιγραφή
-Mετοχικοί τίτλοι
Σύνολα περιουσιακών στοιχείων
αποτιµώµενα σε εύλογη αξία

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

8.621.182

8.621.182

-

-

8.621.182

8.621.182

-

-
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Aποτίµηση 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 €

Aποτίµηση σε εύλογες αξίες στην λήξη της χρήσης χρησιµοποιώντας:
30/06/2017

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

-Οµόλογα

-

-

-

-

- Mετοχικοί τίτλοι
Σύνολα περιουσιακών στοιχείων
αποτιµώµενα σε εύλογη αξία

-

-

-

-

-

-

-

-

Περιγραφή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

Aποτίµηση 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 Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company
(BOC Holdings) ̟ου κατέχονται α̟ό την θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD. Υ̟ενθυµίζεται ότι
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 30.06.2017 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.
Σηµειώνεται ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τρά̟εζας Κύ̟ρου ̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 13.12.2016 εγκρίθηκε το α̟ό 21.11.2016 σχέδιο διακανονισµού µεταξύ της
Τρά̟εζας Κύ̟ρου, της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και των µετόχων της
Τρά̟εζας Κύ̟ρου. Ως α̟οτέλεσµα της εκτέλεσης της ανωτέρω α̟όφασης η JUMBO TRADING LTD
κατείχε τον Ιανουάριο του 2017, µετά την έκδοση και εισαγωγή των µετοχών της Bank of Cyprus
Holdings Public Limited Company για δια̟ραγµάτευση στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου και
Χρηµατιστήριο Αξιών συνολικά 2.660.859 µετοχές. Η τιµή της µετοχής στο κλείσιµο της 30.06.2017 ήταν
€ 3,24 και α̟ό την α̟οτίµηση των µετοχών ̟ροέκυψε κέρδος ̟οσό € 745.040 το ο̟οίο α̟εικονίζεται στην
κατάσταση των Λοι̟ών Εσόδων των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
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5.12

Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες α̟αιτήσεις

Το υ̟όλοι̟ο του κονδυλίου αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Ποσά σε €

30/06/2017

H ETΑΙΡΕΙΑ
30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

∆οσµένες εγγυήσεις

6.681.340

6.709.142

6.663.509

6.692.111

Προπληρωµένα έξοδα

9.816.329

10.430.022

674.412

732.981

16.497.669

17.139.164

7.337.921

7.425.092

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων
απαιτήσεων

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 € 7.694.709 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. Για
την εξασφάλιση της σχετικής α̟αίτησης της θυγατρικής εταιρείας έχει ληφθεί εγγυητική ε̟ιστολή.
Σχετική αναφορά γίνεται και στην σηµείωση 5.31 ̟αρακάτω.
Η εύλογη αξία των συγκεκριµένων α̟αιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς α̟ό αυτή ̟ου ̟αρουσιάζεται στις
οικονοµικές καταστάσεις και υ̟όκειται σε ε̟ανεκτίµηση ετησίως.

5.13

Α̟οθέµατα

Η ανάλυση των α̟οθεµάτων έχεις ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

Εµπορεύµατα

239.233.591

196.780.190

210.141.089

172.023.416

Σύνολο
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

239.233.591

196.780.190

210.141.089

172.023.416

239.233.591

196.780.190

210.141.089

172.023.416

Τα α̟οθέµατα εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστο̟οιήσιµη αξία, ό̟οια α̟ό τις δύο
είναι χαµηλότερη.
Σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη χρήση δεν έχει αλλάξει η µέθοδος ̟ροσδιορισµού της τιµής κτήσεως των
α̟οθεµάτων.

5.14

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.
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Η ανάλυση των ̟ελατών καθώς και λοι̟ών εµ̟ορικών α̟αιτήσεων έχει ως εξής:
Πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

3.692.041

3.130.514

5.038.460

3.836.730

51.600

38.000

51.600

38.000

1.052.813

705.516

1.052.813

705.516

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

(23.702)

(23.702)

-

-

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

4.772.752

3.850.328

6.142.873

4.580.246

Προκαταβολές για αγορές
αποθεµάτων

29.827.158

28.722.787

29.827.158

28.722.787

Σύνολο

34.599.910

32.573.115

35.970.031

33.303.033

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες

Η ανάλυση της κίνησης των ̟ροβλέψεων έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2015
Αναστροφή πρόβλεψης χρήσης
Επιπρόσθετες προβλέψεις χρήσης
Συναλλαγµατική διαφορά
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016

Ο ΟΜΙΛΟΣ
23.702
23.702

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-

Αναστροφή πρόβλεψης χρήσης
Επιπρόσθετες προβλέψεις χρήσης
Συναλλαγµατική διαφορά
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2017

23.702

-

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.
Ο αναµενόµενος χρόνος είσ̟ραξης των α̟αιτήσεων κατά ̟ελατών ̟ου δεν έχουν υ̟οστεί α̟οµείωση
̟αρουσιάζονται στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί:
O ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης:
Λιγότερο από 3 µήνες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

4.156.567

3.431.630

5.526.688

4.161.548

Μεταξύ 3 και 6 µηνών

238.408

53.845

238.408

53.845

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους

377.777

364.853

377.777

364.853

Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

-

-

-

-

4.772.752

3.850.328

6.142.873

4.580.246
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5.15

Λοι̟ές α̟αιτήσεις

Οι λοι̟ές α̟αιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Λοιπές Απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017
30/06/2016

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
30/06/2016

Ποσά σε €
Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο
Προµερίσµατα
Λοιπές απαιτήσεις

3.841.186
35.149.259
24.490.757
6.732.331

4.561.875
34.436.020
5.455.961

3.479.247
35.028.347
24.490.757
6.442.768

3.957.841
34.363.503
5.449.290

Καθαρές απαιτήσεις χρεωστών

70.213.533

44.453.856

69.441.119

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 α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο λόγω ̟ροκαταβολής του φόρου
εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης και ̟αρακρατούµενους φόρους, της θυγατρικής JUMBO EC.R. SRL €
78.234 και της JUMBO EC.B. ̟οσό € 42.678.
γ) α̟ό διάφορους χρεώστες ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό λογαριασµούς διαχείρισης ̟ροκαταβολών και
̟ιστώσεων (ό̟ως εκτελωνιστές), ̟ροκαταβολές ̟ροσω̟ικού, ασφαλιστικές α̟αιτήσεις.

5.16

Λοι̟ά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Τα λοι̟ά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού αφορούν τα εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπά κυκλοφορούντα
στοιχεία ενεργητικού
Ποσά σε €
Προπληρωµένα έξοδα
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

1.140.895

908.052

211.561

143.371

801.200

1.323.475

341.555

514.460

Εκπτώσεις επί αγορών υπό
διακανονισµό

1.301.519

101

1.301.519

101

Σύνολο

3.243.614

2.231.628

1.854.635

657.932

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

5.17

Μακρο̟ρόθεσµες και Βραχυ̟ρόθεσµες δεσµευµένες τρα̟εζικές καταθέσεις

Ποσά σε €
∆εσµευµένες Τραπεζικές καταθέσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

Μακροπρόθεσµες ∆εσµευµένες
Τραπεζικές καταθέσεις

900.000

965.020

-

-

Σύνολο

900.000

965.020

-

-

Το ̟οσό των € 900.000 στις 30.06.2017 αφορά ενέχυρο µε τη µορφή δεσµευµένων τρα̟εζικών καταθέσεων
για την εξασφάλιση αλληλόχρεων τρα̟εζικών λογαριασµών της θυγατρικής εταιρεία JUMBO TRADING
LTD.
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5.18

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017

30/06/2016

H ETΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
30/06/2016

Ποσά σε €
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων
λογαριασµών τραπεζών

3.148.743

2.959.168

2.541.819

2.500.579

-

4.264.832

-

4.264.832

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

362.898.711

387.508.686

147.754.290

206.667.944

Σύνολο

366.047.454

394.732.686

150.296.109

213.433.355

Οι καταθέσεις ̟ροθεσµίας αφορούν βραχυ̟ρόθεσµες το̟οθετήσεις υψηλής ρευστότητας. Το ε̟ιτόκιο των
λογαριασµών ̟ροθεσµίας κυµάνθηκε για τον Όµιλο 1,00% - 2,65%, ενώ των καταθέσεων όψεως α̟ό
0,50%-1,00%.

5.19

Ίδια Κεφάλαια

5.19.1 Μετοχικό κεφάλαιο
(ποσά σε ευρώ εκτός από τις µετοχές)
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016

Αριθµός µετοχών

Ονοµαστική
αξία µετοχής

136.059.759

0,88

Αξία κοινών
µετοχών
(µετοχικό
κεφάλαιο)
119.732.588

136.059.759

0,88

119.732.588

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2017
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5.19.2 Α̟οθεµατικά υ̟έρ το άρτιο- λοι̟ά α̟οθεµατικά
Η ανάλυση των α̟οθεµατικών υ̟έρ το άρτιο και λοι̟ών α̟οθεµατικών κατά την 30.06.2017 έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αποθεµατικό
Υπέρ το Άρτιο

(ποσά σε ευρώ)

Τακτικό αποθεµατικό

Αποθεµατικά
Εύλογης Αξίας

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Ειδικά
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο
λοιπών
αποθεµατικών

Γενικό
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2015
Μεταβολές 2014-2015
Υπόλοιπο την
2016

30η

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

49.995.207

41.964.068

(1.915.011)

1.797.944

396.784.017

(1.826.310)

-

436.804.707

486.799.914

-

3.248.273

745.040

-

(8.828.865)

735.778

-

(4.099.773)

(4.099.773)

49.995.207

45.212.342

(1.169.971)

1.797.944

387.955.152

(1.090.532)

-

432.704.935

482.700.142

Ιουνίου

Μεταβολές κατά την διάρκεια
της χρήσης
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου
2017
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε ευρώ)

Αποθεµατικό
Υπέρ το Άρτιο

Τακτικό αποθεµατικό

Αποθεµατικά
Εύλογης Αξίας

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Έκτακτα
αποθεµατικά

Ειδικά
αποθεµατικά

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο
λοιπών
αποθεµατικών

Γενικό
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2015
Μεταβολές 2014-2015
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου
2016

7.702.078

35.822.944

-

1.797.944

323.996.489

(852.495)

-

360.764.882

368.466.960

42.293.129

5.231.902

-

-

72.787.528

(979.706)

-

77.039.724

119.332.853

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)

738.412

(3.932.957)

(3.932.957)

49.995.207

45.212.343

-

1.797.944

387.955.152

(1.093.789)

433.871.650

483.866.857

Μεταβολές κατά την διάρκεια
της χρήσης
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου
2017

-
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5.20

Υ̟οχρεώσεις ̟αροχών ̟ροσω̟ικού λόγω εξόδου α̟ό την υ̟ηρεσία

Τα κονδύλια ̟ου αναφέρονται στους ̟ίνακες ̟ου ακολουθούν έχουν υ̟ολογιστεί µε βάση τις σχετικές
οικονοµικές και αναλογιστικές ̟αραδοχές, µε την χρήση της αναλογιστικής µεθόδου α̟οτίµησης των
εκτιµώµενων µονάδων υ̟οχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Στους σχετικούς υ̟ολογισµούς
έχουν ληφθεί υ̟όψη τα ̟οσά της α̟οζηµίωσης συνταξιοδότησης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον νόµο
2112/20 (ό̟ως αυτός έχει τρο̟ο̟οιηθεί α̟ό το Ν.4093/12).
Στους ̟αρακάτω ̟ίνακες αναλύονται τα ̟οσά ̟ου έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου και της Εταιρείας για την 30.06.2017 ό̟ως και τα ̟οσά της 30.06.2016.
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτουµένων
υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων
προγράµµατος
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

6.909.746

7.448.903

6.873.896

7.420.844

-

-

-

-

6.909.746

7.448.903

6.873.896

7.420.844

715.938

506.673

710.636

500.243

112.141

153.037

111.226

151.645

828.079

659.710

821.862

651.888

448.898

979.155

448.898

979.155

1.276.977

1.638.865

1.270.760

1.631.043

7.448.903

5.775.652

7.420.844

5.745.038

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

715.938

506.673

710.636

500.243

Κόστος τόκου
Παροχές που πληρώθηκαν από τον
εργοδότη
Κόστος περικοπών /διακανονισµών /
τερµατισµού υπηρεσίας
Αναλογιστική ζηµιά/(κέρδος)οικονοµικές υποθέσεις
Αναλογιστική ζηµιά /(κέρδος )δηµογραφικές υποθέσεις
Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος)
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος
της χρήσης

112.141

153.037

111.226

151.645

(779.043)

(1.384.617)

(777.690)

(1.383.782)

448.898

979.155

448.898

979.155

(1.075.367)

1.647.860

(1.075.786)

1.655.836

(61.817)

1.550

(61.698)

-

100.093

(230.407)

97.466

(227.291)

6.909.746

7.448.903

6.873.896

7.420.844

7.448.903

5.775.652

7.420.844

5.745.038

(779.043)

(1.384.617)

(777.690)

(1.383.782)

1.276.977

1.638.865

1.270.760

1.631.043

(1.037.091)

1.419.003

(1.040.018)

1.428.545

6.909.746

7.448.903

6.873.896

7.420.844

(1.537.621)

(2.590.108)

(1.540.548)

(2.580.566)

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης
/(περιουσιακού στοιχείου )
Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων
Κόστος
περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού
υπηρεσίας
Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό
αποτελεσµάτων
Μεταβολή στη παρούσα αξία της
υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή
της χρήσης

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση
αναγνωρισµένη στον ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη
του έτους
Παροχές που πληρώθηκαν από τον
εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην
καθαρή θέση
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του
έτους
Σωρευτικό ποσό στην καθαρή θέση
(προ φόρων)
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Οι κύριες αναλογιστικές ̟αραδοχές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν έχουν ως εξής:

30/06/2017

30/06/2016

Επιτόκιο προεξόφλησης

2,18%

1,50%

Πληθωρισµός

1,75%

1,75%

Αυξήσεις αποδοχών

1,75%

1,75%

∆ιάρκεια υποχρεώσεων

21,69

22,76

Η θυγατρική JUMBO TRADING LTD δεν έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη διότι έχει ένα σχέδιο καθορισµένων
συνεισφορών, το Ταµείο Πρόνοιας Υ̟αλλήλων JUMBO TRADING LTD, ̟ου χρηµατοδοτείται
ξεχωριστά και ετοιµάζει δικές του οικονοµικές καταστάσεις α̟ό το ο̟οίο οι υ̟άλληλοι δικαιούνται
̟ληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων κατά την αφυ̟ηρέτηση ή ̟ρόωρο τερµατισµό των υ̟ηρεσιών τους.
Η ανάλυση ευαισθησίας στις κύριες ̟αραδοχές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν ̟αρουσιάζεται ̟αρακάτω :
ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017

30/6/2016

Επιτόκιο προεξόφλησης συν 0,25% - % ∆ιαφοράς στην Π.Α. Υποχρεώσεων

-5,00%

-5,30%

Επιτόκιο προεξόφλησης µείον 0,25% - % ∆ιαφοράς στην Π.Α. Υποχρεώσεων

5,30%

5,70%

Υπόθεση αύξησης µισθού συν 0,25% - % ∆ιαφοράς στην Π.Α. Υποχρεώσεων

5,30%

5,70%

Υπόθεση αύξησης µισθού µείον 0,25% - % ∆ιαφοράς στην Π.Α. Υποχρεώσεων

-5,00%

-5,30%

Οι ̟αροχές ̟ρος το ̟ροσω̟ικό σε ε̟ί̟εδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

85.639.138

78.931.255

67.264.817

63.550.108

Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας

777.690

1.383.782

777.690

1.383.782

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
εξόδου από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης

300.708

649.989

200.115

568.903

Ποσά σε €
Μισθοί, ηµεροµίσθια, επιδόµατα,
έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

Σύνολο

387.146

102.046

381.844

95.616

87.104.682

81.067.072

68.624.466

65.598.409

Το σύνολο των ̟αρα̟άνω εξόδων ̟εριλαµβάνεται στα έξοδα διάθεσης /διοίκησης στη κατάσταση
α̟οτελεσµάτων.

5.21

∆ανειακές υ̟οχρεώσεις

Οι µακρο̟ρόθεσµες δανειακές υ̟οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
∆ανεισµός
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017

H ETΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Οµολογιακό δάνειο µη µετατρέψιµο σε
µετοχές

144.391.597

144.189.979

144.391.597

144.189.979

Σύνολο

144.391.597

144.189.979

144.391.597

144.189.979

Στις 21.05.2014 υ̟ογράφηκε µεταξύ της µητρικής εταιρείας και ̟ιστωτικού ιδρύµατος, σύµβαση κάλυψης
κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, ̟ενταετούς διάρκειας µε ανώτατο ̟οσό µέχρι 145 εκατ. ευρώ µε
συµφέροντες όρους για την Εταιρεία. Εντός της κλειόµενης χρήσης τρο̟ο̟οιήθηκαν οι όροι δανεισµού
92

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2016/2017

µε τη συναίνεση των οµολογιούχων µε συνέ̟εια το ̟εριθώριο ε̟ιτοκίου να µειωθεί κατά 75 µονάδες
βάσης α̟ό 4% σε 3,25%.

5.22

Μακρο̟ρόθεσµα δάνεια

Οι λήξεις των µακρο̟ρόθεσµων δανείων αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017
30/06/2016

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
30/06/2016

Από 1 µέχρι 2 έτη

-

-

-

-

Από 2 µέχρι 5 έτη

144.391.597

144.189.979

144.391.597

144.189.979

-

-

-

-

144.391.597

144.189.979

144.391.597

144.189.979

Μετά από 5 έτη

5.23

Βραχυ̟ρόθεσµες δανειακές υ̟οχρεώσεις

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

Αλληλόχρεος δανειακός
λογαριασµός

14.823.532

180.164

14.823.532

-

Σύνολο

14.823.532

180.164

14.823.532

-

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασµού για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου
κίνησης.
Η JUMBO TRADING LTD στις 30.06.2017 είχε αχρησιµο̟οίητες χρηµατικές διευκολύνσεις ̟οσού €
900.000 (2016: 734.646).

5.24

Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡEΙΑ

Υποχρεώσεις σε πιστωτές

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως

5.652.744

12.590.815

-

-

Προσθήκες

4.565.073

-

-

-

(5.652.743)

(6.938.071)

-

-

4.565.074

5.652.744

-

-

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως

161.616

359.649

29.272

28.472

Προσθήκες

100.253

67.983

-

2.000

(132.345)

(266.016)

-

(1.200)

129.524

161.616

29.272

29.272

4.694.598

5.814.360

29.272

29.272

Μειώσεις
Σύνολο
Ληφθείσες εγγυήσεις

Μειώσεις
Σύνολο
Γενικό σύνολο
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5.25

Αναβαλλόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ̟ροσωρινές φορολογικές
διαφορές έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε ευρώ)
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις /(απαιτήσεις)

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στα λοιπά
συνολικά
έσοδα

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
απευθείας στα
ΙΚ

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

10.043.036

-

-

165.834

10.208.870

(15.740)

-

-

(1.342)

(17.082)

(2.163.043)

301.312

-

(145.509)

(2.007.239)

234.906

-

-

(58.469)

176.437

(291.113)

-

-

(31.948)

(323.061)

7.808.046

301.312

-

(71.434)

8.037.925

Υπόλοιπο την
01/07/2016

Υπόλοιπο την
30/06/2017

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε ευρώ)
Αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις
/(απαιτήσεις)

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στα λοιπά
συνολικά έσοδα

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
απευθείας στα ΙΚ

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

Υπόλοιπο την
30/06/2016

8.545.938

-

169.033

1.328.064

10.043.036

(297.657)

-

-

297.657

-

-

(3.347)

(15.740)

Υπόλοιπο την
01/07/2015

Μη κυκλοφορούντα
στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφορούντα στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων- Αξιόγραφα
για εµπορικούς σκοπούς
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

(12.393)
(1.504.882)

(447.885)

-

(210.277)

(2.163.043)

263.406

-

-

(28.500)

234.906

-

-

-

(291.114)

(291.114)

6.994.412

(447.885)

169.033

1.092.482

7.808.046
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Για την Εταιρεία τα αντίστοιχα κονδύλια αναλύονται ως ακολούθως:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις
/(απαιτήσεις)
Μη κυκλοφορούντα
στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στα λοιπά
συνολικά
έσοδα

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
απευθείας στα
ΙΚ

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

9.919.212

-

-

143.954

10.063.166

(2.152.045)

301.605

-

(142.990)

(1.993.430)

234.906

-

-

(58.469)

176.437

(290.541)

-

-

(32.520)

(323.061)

7.711.532

301.605

-

(90.025)

7.923.112

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στα λοιπά
συνολικά έσοδα

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
απευθείας στα ΙΚ

Φόρος που
αναγνωρίσθηκε
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

8.478.876

-

169.033

1.271.303

9.919.212

(297.657)

-

-

297.657

-

(1.493.709)

(448.839)

-

(209.498)

(2.152.045)

263.406

-

-

(28.500)

234.906

-

-

-

(290.541)

(290.541)

6.950.916

(448.839)

169.033

1.040.421

7.711.532

Υπόλοιπο την
01/07/2016

Υπόλοιπο την
30/06/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναβαλλόµενες
φορολογικές
υποχρεώσεις
/(απαιτήσεις)
Μη κυκλοφορούντα
στοιχεία
Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφορούντα στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτωνΑξιόγραφα για
εµπορικούς σκοπούς
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

5.26

Υπόλοιπο την
01/07/2015

Υπόλοιπο την
30/06/2016

Προβλέψεις

Οι ̟ροβλέψεις ̟ου αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υ̟άρχουν ̟αρούσες
νοµικές ή τεκµαρτές υ̟οχρεώσεις ως συνέ̟εια ̟αλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υ̟άρχει ̟ιθανότητα
εκκαθάρισης τους µέσω εκροών ̟όρων, και εφ’ όσον η υ̟οχρέωση του ̟οσού µ̟ορεί να υ̟ολογιστεί
αξιό̟ιστα. Οι ̟ροβλέψεις αφορούν ενδεχόµενες φορολογικές υ̟οχρεώσεις ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων και εκκρεµείς δικαστικές υ̟οθέσεις για τις ο̟οίες η Εταιρεία είναι ̟ιθανό ότι δε θα δικαιωθεί.
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Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Προβλέψεις
ενδεχόµενων
φορολογικών
υποχρεώσεων για
ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

Προβλέψεις
για
δικαστικές
υποθέσεις

Σύνολο

Ποσά σε €
164.202

70.229

234.431

-

1.109

1.109

-

-

-

164.202

71.338

235.540

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

-

-

-

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως

-

-

-

164.202

71.338

235.540

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2015
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προβλέψεις
ενδεχόµενων
φορολογικών
υποχρεώσεων για
ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

Προβλέψεις
για
δικαστικές
υποθέσεις

Σύνολο

Ποσά σε €
70.229

216.937

-

-

-

-

70.229

216.937

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

-

-

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως

-

-

70.229

216.937

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2015

146.708

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2017

146.708

146.708
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5.27

Προµηθευτές και οι 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

5.28

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

11.222.417

11.003.248

11.245.405

9.862.047

354.090

508.821

354.090

508.821

27.147.755

27.283.950

27.147.755

27.283.950

1.117.307

264.165

1.116.724

264.037

39.841.569

39.060.184

39.863.974

37.918.855

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

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

40.479.005

44.007.164

34.462.517

38.693.958

8.948.072
49.427.077

7.416.628
51.423.792

3.639.211
38.101.728

2.877.758
41.571.716

Στις υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρο εισοδήµατος δεν ̟εριλαµβάνεται ο αναβαλλόµενος φόρος.

5.29

Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις

Οι λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017
30/06/2016
9.712.930

1.949.084

2.087.761

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

2.500.177

2.195.791

1.646.164

1.517.653

Πιστωτές ∆ιάφοροι

7.912.211

6.944.133

5.739.514

5.504.699

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

2.763.483

1.831.492

2.375.851

1.521.376

Τοκοµερίδια πληρωτέα

31.535

31.535

31.535

31.535

Μερίσµατα πληρωτέα

93.393

11.063.695

93.393

11.063.695

∆εδουλευµένα έξοδα

2.432.643

2.469.973

2.227.712

2.469.973

Λοιπές υποχρεώσεις

96.169

3.410.221

93.767

3.409.098

29.549.884

37.659.770

14.157.020

27.605.790

Προµηθευτές παγίων

Σύνολο

13.720.273

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
30/06/2016
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5.30

Ταµειακές ροές α̟ό λειτουργικές δραστηριότητες
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης προ φόρων
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
στοιχείων
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση και καταστροφή
ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Λοιπές προβλέψεις
(Κέρδη)/Ζηµιές εύλογης αξίας (αποτίµηση)
άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Άλλα
Ταµειακές εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

5.31

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2016

173.465.869

165.131.638

116.266.628

117.112.566

23.054.394

22.670.199

15.125.468

15.017.919

385.793

101.211

381.844

95.616

(94.509)

40.444

(98.117)

37.140

36.786

78.248

-

(18.569)

156.420

(2.245.300)

156.420

(2.245.300)

(7.178.861)

(8.348.835)

(4.649.046)

(6.173.166)

5.373.990
88.389

6.459.516
8.980

5.228.477
1.324

6.315.869
(8.874)

195.288.271

183.896.101

132.412.998

130.133.201

(42.560.738)

914.239

(38.117.673)

674.385

(1.328.347)

(15.561.651)

(3.530.754)

5.246.754

(1.390.496)

4.830.464

(1.280.497)

4.237.545

3.569.430

(13.396.481)

3.213.387

(11.837.139)

87.172

65.180

87.172

65.179

(41.622.979)

(23.148.249)

(39.628.365)

(1.613.276)

153.665.292

160.747.852

92.784.632

128.519.925

∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις/α̟αιτήσεις

• ∆εσµεύσεις
Οι δεσµεύσεις αφορούν κυρίως λειτουργικές µισθώσεις καταστηµάτων, α̟οθηκών και µεταφορικών
µέσων οι ο̟οίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες. Τα ελάχιστα µελλοντικά ̟ληρωτέα µισθώµατα
ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2017
30/06/2016

H ETΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
30/06/2016

Μέχρι 1 έτος

15.193.825

12.308.499

12.029.367

9.708.110

Από 1µέχρι 5 έτη

58.376.268

51.255.507

44.272.558

39.638.324

Μετά από 5 έτη

84.921.163

72.568.700

60.606.704

45.062.878

158.491.256

136.132.706

116.908.629

94.409.312

• Ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις
Ο Όµιλος κατά την κλειόµενη χρήση έχει χορηγήσει εγγυητικές ε̟ιστολές σε τρίτους για εξασφάλιση
υ̟οχρεώσεων ̟οσού € 25 χιλ. (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
98

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2016/2017

̟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 έλεγχου 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.
• Ενδεχόµενες α̟αιτήσεις
O Όµιλος την 30.06.2017 κατείχε εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης συµφωνιών ύψους € 14,7 εκατ., οι
ο̟οίες αναλύονται ως εξής:
- Εγγυητική ε̟ιστολή ̟οσού € 8,5 εκατ ̟ρος την θυγατρική JUMBO TRADING LTD για εκ̟λήρωση των
όρων µισθωτικής σύµβασης του ακινήτου στην Πάφο.
- Εγγυητική ε̟ιστολή ̟οσού € 3,9 εκατ ̟ρος την µητρική εταιρεία για την καλή εκτέλεση συνεργασίας µε
τον ̟ελάτη Franchise Kid-Zone στη Αλβανία, Κόσσοβο και Βοσνία.
- Εγγυητική ε̟ιστολή ̟οσού € 2,3 εκατ ̟ρος την µητρική εταιρεία για την καλή εκτέλεση συνεργασίας µε
τον ̟ελάτη Franchise Veropoulos Dooel στη ΠΓ∆Μ και Σερβία.

5.32

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όµιλο την 30.06.2017 έχει ως εξής:
Εταιρεία
JUMBO Α.Ε.Ε.
JUMBO TRADING LTD

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
01.07.2009-30.06.2010
από 01.01.2016 έως 30.06.2017

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
01.07.2016-30.06.2017
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

ASPETΤO LTD
WESTLOOK SRL

Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την Εταιρεία είναι αυτή ̟ου έκλεισε στις 30.06.2010 (01.07.200930.06.2010). Για τη χρήση 2016-2017 o φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ̟ου
̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό ̟ιστο̟οιητικό ̟ροβλέ̟εται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων χρήσεως 2016-2017. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 30.06.2011 έως και 30.06.2015 και τη χρήση
01.07.2015- 30.06.2016 έχει υ̟αχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ό̟ως
̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 82 ̟αραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και 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. Α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου έχουν ελεγχθεί α̟ό Νόµιµους
Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων ε̟ιλέγονται για έλεγχο
υ̟οθέσεις. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί εντός του χρόνου ̟ου ισχύει το δικαίωµα της
Φορολογικής ∆ιοίκησης για έκδοση ̟ράξεων ̟ροσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 84 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013, ό̟ως ισχύει.
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Η θυγατρική JUMBO TRADING LTD ̟ου δραστηριο̟οιείται στην Κύ̟ρο είχε ελεγχθεί έως την
31.12.2015, 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 .
Σε ότι αφορά τις «GEOCAM HOLDINGS LIMITED», «GEOFORM LIMITED» και «RIMOKIN
PROPERTIES LTD» στην Κύ̟ρο ως ε̟ενδυτικές εταιρίες διενεργούν ̟ροβλέψεις φορολογικών διαφορών
ό̟οτε α̟αιτείται ε̟ιβαρύνοντας τα α̟οτελέσµατά της.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχει σχηµατιστεί ̟ρόβλεψη ̟οσού
ευρώ 165.311 (Εταιρεία: ευρώ 146.708) η ο̟οία κρίνεται ε̟αρκής.

6. 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 30.06.2017, ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, είναι οι κάτωθι:
Ποσά σε €
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Θυγατρικές
Σύνολο
Έσοδα παροχής υπηρεσιών
Θυγατρικές
Σύνολο
Πωλήσεις παγίων
Θυγατρικές
Σύνολο

Όµιλος

Εταιρεία

30/06/2017
-

30/06/2016
-

30/06/2017
112.989.935

30/06/2016
91.633.288

-

-

112.989.935

91.633.288

30/06/2017
-

30/06/2016
-

30/06/2017
24.612

30/06/2016
22.047

-

-

24.612

22.047

30/06/2017
-

30/06/2016
-

30/06/2017
970.417

30/06/2016
493.279

-

-

970.417

493.279
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Όµιλος
Αγορές εµπορευµάτων

30/06/2017

Εταιρεία

30/06/2016
-

30/06/2017
1.145.378

30/06/2016
2.330.252

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

-

Σύνολο

-

1.145.378

2.330.252

30/06/2016
-

30/06/2017
109.016

30/06/2016
28.774

-

109.016

28.774

30/06/2016

30/06/2016

Θυγατρικές

Αγορές Παγίων και λοιπές υπηρεσίες

30/06/2017

Θυγατρικές
Σύνολο

Όµιλος
Απαιτήσεις

Εταιρεία

Θυγατρικές

-

30/06/2017
1.424.615

Σύνολο

-

1.424.615

796.963

30/06/2016

Υποχρεώσεις

30/06/2017

30/06/2017

796.963

Θυγατρικές

-

30/06/2017
832.928

30/06/2016
-

Σύνολο

-

832.928

-

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υ̟όλοι̟α µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, (εκτός µητρικής
εταιρείας JUMBO AΕ), ό̟ως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, είναι οι κάτωθι:
.

30/06/2017
Ποσά σε €
JUMBO ΕC.B LTD µε JUMBO ΕC.R SRL

Έσοδα
1.661

Σύνολο

30/06/2016

Έξοδα

1.661

Έσοδα

Έξοδα

-

2.296

-

-

2.296

-

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 7 ̟αρουσιάζονται και οι συναλλαγές µε λοι̟ά συνδεδεµένα µέρη (διευθυντικά στελέχη και
µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου).

7. Παροχές στη ∆ιοίκηση
Οι ̟αροχές ̟ρος τη ∆ιοίκηση σε ε̟ί̟εδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆Σ

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2017

30/06/2017

1.039.354

552.225

106.335

57.912

Λοιπές αµοιβές και συναλλαγές µελών ∆.Σ.

1.105.002

1.076.895

Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία

9.970
2.260.661

9.970
1.697.002

Μισθοί
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας:

30/06/2017

30/06/2017
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Παροχές λήξης της εργασίας

335.267

335.267

Σύνολο

335.267

335.267

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

30/06/2016

30/06/2016

941.719

451.105

79.161

34.162

1.298.586

1.270.787

6.945

6.945

2.326.411

1.762.999

30/06/2016

30/06/2016

Παροχές λήξης της εργασίας

262.529

262.529

Σύνολο

262.529

262.529

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

8. ∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες
∆εν υ̟άρχουν δικαστικές διαφορές, των ο̟οίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σηµαντική ε̟ί̟τωση
στα οικονοµικά α̟οτελέσµατα του Οµίλου.
Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη για σηµαντικές ε̟ίδικες ή υ̟ό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων ύψους € 70.229 το ̟οσό αφορά εξολοκλήρου την Εταιρεία.

9. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Κατά την 30η Ιουνίου 2017 ο Όµιλος α̟ασχολούσε 5.690 άτοµα, εκ των ο̟οίων 4.898 µόνιµο ̟ροσω̟ικό
και 792 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, ο δε µέσος όρος του ̟ροσω̟ικού για την κλειόµενη χρήση ήτοι α̟ό
01.07.2016 έως 30.06.2017 κυµάνθηκε στα 5.292 άτοµα (4.588 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 704 άτοµα έκτακτο
̟ροσω̟ικό). Η Μητρική κατά την 30η Ιουνίου 2017 α̟ασχολούσε συνολικά 3.766 άτοµα εκ των ο̟οίων
3.292 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 474 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, η Κυ̟ριακή θυγατρική JUMBO TRADING LTD
συνολικά 612 άτοµα (295 µόνιµο και 317 έκτακτο ̟ροσω̟ικό), η θυγατρική στη Βουλγαρία 650 άτοµα
µόνιµο ̟ροσω̟ικό και η θυγατρική στη Ρουµανία 662 άτοµα (661 µόνιµο και 1 έκτακτο ̟ροσω̟ικό).
Αντίστοιχα κατά την 30η Ιουνίου 2016 ο Όµιλος α̟ασχολούσε 5.056 άτοµα, εκ των ο̟οίων 4.328 µόνιµο
̟ροσω̟ικό και 728 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, ο δε µέσος όρος του ̟ροσω̟ικού για την κλειόµενη χρήση ήτοι
α̟ό 01.07.2015 έως 30.06.2016 κυµάνθηκε στα 4.798 άτοµα (4.152 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 646 άτοµα
έκτακτο ̟ροσω̟ικό). Η Μητρική κατά την 30η Ιουνίου 2016 α̟ασχολούσε συνολικά 3.509 άτοµα εκ των
ο̟οίων 3.094 µόνιµο ̟ροσω̟ικό και 415 έκτακτο ̟ροσω̟ικό, η Κυ̟ριακή θυγατρική JUMBO TRADING
LTD συνολικά 568 άτοµα (258 µόνιµο και 310 έκτακτο ̟ροσω̟ικό), η θυγατρική στη Βουλγαρία 532
άτοµα µόνιµο ̟ροσω̟ικό και η θυγατρική στη Ρουµανία 447 άτοµα (444 µόνιµο και 3 έκτακτο
̟ροσω̟ικό).
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10.

Πρόταση διανοµής µερίσµατος χρήσης 2016-2017

H διοίκηση της Μητρικής Εταιρείας, θα ̟ροτείνει στη Γενική Συνέλευση για την κλειόµενη χρήση
2016/2017, τη διανοµή συνολικού ̟οσού € 48.981.513,24 ̟ου αντιστοιχεί σε € 0,36 (µικτό) ανά µετοχή
(136.059.759 µετοχές). Η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει µε τη µορφή ̟ροµερίσµατος α̟ό τις 28.03.2017,
̟οσό € 24.490.756,62 και αναµένεται µε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να διανεµηθεί και το
υ̟όλοι̟ο, ̟οσό των € 24.490.756,62 ̟ου αντιστοιχεί σε € 0,18 ανά µετοχή (µικτό). Σηµειώνεται ότι
σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016, ό̟ου α̟αιτείται, θα ̟αρακρατηθεί ο φόρος ̟ου αναλογεί στα µερίσµατα
̟οσοστού 15%. Η διαδικασία διανοµής του µερίσµατος, θα υλο̟οιηθεί µέσω τρα̟εζικού ιδρύµατος εντός
του ̟ροβλε̟όµενου α̟ό το νόµο χρονικού διαστήµατος α̟ό τη λήψη της σχετικής α̟όφασης α̟ό την
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Όσον αφορά για τις θυγατρικές τα ∆ιοικητικά Συµβούλια αυτών δεν ̟ρότειναν µέρισµα στους µετόχους
για τη χρήση ̟ου έληξε λόγω του συνεχιζόµενου ανα̟τυξιακού ̟ρογράµµατος.

11.

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε ̟ολλα̟λούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους ό̟ως ο κίνδυνος της
αγοράς (διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα ε̟ιτόκια, οι τιµές της αγοράς 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.
Η µη ε̟ίτευξη συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των διεθνών θεσµικών αρχών µέχρι και
την ηµεροµηνία λήξης της ̟αράτασης του ̟ρογράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας (30.06.2015)
οδήγησε στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28.06.2015 µε την ο̟οία οι Ελληνικές τρά̟εζες
τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα ε̟ιβλήθηκαν έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) µε
α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Με τη νέα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 18.07.2015,
α̟οφασίστηκε η ̟αύση της τρα̟εζικής αργίας αλλά ̟αραµένουν σε ισχύ, έστω και µε διαφορο̟οιήσεις,
οι ̟εριορισµοί στην κίνηση των κεφαλαίων. Αναλυτική αναφορά γίνεται στις ενότητες Γ΄ «∆ιαχείριση
Κινδύνων» και ∆’ «Πληροφορίες για τις ̟ροο̟τικές του Οµίλου και της Εταιρείας» της Ετήσιας Έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η ̟ολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται α̟ό την ∆ιοίκηση του Οµίλου. Η διαδικασία ̟ου
ακολουθείται είναι η ̟αρακάτω:
Αξιολόγηση των κινδύνων ̟ου σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Οµίλου,
σχεδιασµός της µεθοδολογίας και ε̟ιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών ̟ροϊόντων για
την µείωση των κινδύνων και
εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου έχει εγκριθεί α̟ό τη διοίκηση, της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του οµίλου α̟οτελούνται κυρίως α̟ό καταθέσεις σε τρά̟εζες, εµ̟ορικούς
χρεώστες και ̟ιστωτές, µερίσµατα ̟ληρωτέα και υ̟οχρεώσεις α̟ό δάνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

11.1

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 σε Λέι Ρουµανίας
(RON). Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως ̟ροκύ̟τει α̟ό εµ̟ορικές συναλλαγές στο συγκεκριµένο νόµισµα
ό̟ως ε̟ίσης και α̟ό καθαρές ε̟ενδύσεις σε οικονοµικές οντότητες του εξωτερικού.

103

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2016/2017

Ο ̟αρακάτω ̟ίνακας ̟αρουσιάζει την ευαισθησία του α̟οτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές
υ̟οχρεώσεις και τη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου και Ευρώ / RON.
Τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υ̟οχρεώσεις σε ξένο νόµισµα,
µετατρε̟όµενες σε Ευρώ µε την ισοτιµία κλεισίµατος αναλύονται ως εξής για τον Όµιλο και την
Εταιρεία:
Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ονοµαστικά ποσά

30/6/2017

30/6/2017

US$

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση

RON

US$

RON

-

50.630.260

-

-

26.040

14.664.018

26.040

-

(26.040)

35.966.242

(26.040)

-

-

-

-

-

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

-

2.921.244

-

-

Μακροχρόνια έκθεση

-

(2.921.244)

-

-

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ονοµαστικά ποσά

30/6/2016

30/6/2016

US$

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

RON
857

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση

US$

48.743.455

RON

857

-

-

9.276.164

-

-

857

39.467.291

857

-

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

-

-

-

-

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

-

5.785.088

-

-

Μακροχρόνια έκθεση

-

(5.785.088)

-

-

Υ̟οθέτουµε ότι ̟ραγµατο̟οιείται µία αλλαγή την 30η Ιουνίου 2017 στη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ
/ ξένου νοµίσµατος της τάξεως του 5%. (2016: 5%). Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σε ξένο νόµισµα ̟ου κατέχει ο Όµιλος για κάθε ̟ερίοδο αναφοράς.

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2017

US$

US$

+5%

-5%

+5%

-5%

Αποτέλεσµα χρήσης

1.240

(1.240)

1.240

(1.240)

Καθαρή Θέση

1.240

(1.240)

1.240

(1.240)

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2017

RON
+5%

RON
-5%

+5%

-5%

Αποτέλεσµα χρήσης

(1.573.571)

1.573.571

-

-

Καθαρή Θέση

(1.573.571)

1.573.571

-

-

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2016

US$

US$

+5%

-5%

+5%

-5%

Αποτέλεσµα χρήσης

43

(43)

43

(43)

Καθαρή Θέση

43

(43)

43

(43)
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Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2016

RON

RON

+5%

-5%

Αποτέλεσµα χρήσης

1.684.110

(1.684.110)

+5%
-

-5%
-

Καθαρή Θέση

1.684.110

(1.684.110)

-

-

Η έκθεση του Οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ̟οικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον
όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντι̟ροσω̟ευτική της
έκθεσης του οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο.

11.2

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου ε̟ιτοκίου

Την 30η Ιουνίου 2017, η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του ε̟ιτοκίου όσον αφορά
τον τρα̟εζικό δανεισµό της, τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και τα διαθέσιµά της και
ισοδύναµα διαθεσίµων τα ο̟οία υ̟όκεινται σε µεταβλητό ̟οσοστό ε̟ιτοκίου.
Ο ̟αρακάτω ̟ίνακας ̟αρουσιάζει την ευαισθησία του α̟οτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του ε̟ιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή –0,5% (01.07.2015-30.06.2016:
+/-0,5%). Οι αλλαγές στα ε̟ιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις ̟ρόσφατες
συνθήκες της αγοράς.

Ποσά σε €
Αποτέλεσµα χρήσης
Καθαρή Θέση

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/7/2016 - 30/6/2017
1/7/2015 - 30/6/2016
+0,5%
-0,5%
+0,5%
-0,5%
897.285
(897.285)
826.761
(826.761)
897.285
(897.285)
826.761
(826.761)

Ποσά σε €
Αποτέλεσµα χρήσης
Καθαρή Θέση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/2016 - 30/6/2017
1/7/2015 - 30/6/2016
+0,5%
-0,5%
+0,5%
-0,5%
90.555
(90.555)
145.910
(145.910)
90.555
(90.555)
145.910
(145.910)

11.3

Ανάλυση ̟ιστωτικού κινδύνου

H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον ̟ιστωτικό κίνδυνο ̟εριορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά
̟εριουσιακά στοιχεία (µέσα) τα ο̟οία αναλύονται στα κονδύλια της Κατάστασης Οικονοµικής θέσης,
«Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες α̟αιτήσεις» (σηµ. 5.12), «Πελάτες και λοι̟ές εµ̟ορικές» (σηµ. 5.14), «Λοι̟ές
α̟αιτήσεις» (σηµ. 5.15), «Λοι̟ά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού α̟αιτήσεις» (σηµ. 5.16),
«Μακρο̟ρόθεσµες και βραχυ̟ρόθεσµες δεσµευµένες τρα̟εζικές καταθέσεις» (σηµ. 5.17), «Ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα» (σηµ. 5.18) και στις ε̟ενδύσεις σε Οµόλογα (σηµ. 5.11.2).
Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις α̟αιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα. Ό̟ου είναι διαθέσιµες µε
λογικό κόστος, χρησιµο̟οιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά µε τους ̟ελάτες. Η ̟ολιτική
του Οµίλου είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιό̟ιστους ̟ελάτες. Το µεγαλύτερο µέρος των ̟ωλήσεων
διενεργείται λιανικώς.
Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία µε ̟ιστωτικό
κίνδυνο τα ο̟οία δεν έχουν α̟οµειωθεί σε ̟ροηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων είναι υψηλής ̟ιστωτικής ̟οιότητας, συµ̟εριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων.
Κανένα α̟ό τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία του Οµίλου δεν έχει ασφαλιστεί µε
υ̟οθήκη ή άλλη µορφή ̟ιστωτικής ασφάλισης.
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Για τους ̟ελάτες και τις λοι̟ές εµ̟ορικές α̟αιτήσεις, ό̟ως και τις λοι̟ές α̟αιτήσεις ο Όµιλος δεν
εκτίθεται σε σηµαντικούς ̟ιστωτικούς κινδύνους. Για την ελαχιστο̟οίηση του ̟ιστωτικού κινδύνου σε
διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα ̟ιστωτικά
ιδρύµατα.

11.4

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας µε ̟ροσεκτική ̟αρακολούθηση των χρεών των
µακρο̟ρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων καθώς ε̟ίσης και των ̟ληρωµών ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας ̟αρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές
ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση.
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. Τα κεφάλαια για τις µακρο̟ρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται ̟ρόσθετα α̟ό ένα
ε̟αρκές ̟οσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να ̟ωληθούν µακρο̟ρόθεσµα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2017 για τον Όµιλο αναλύεται ως
εξής:
1/7/2016 - 30/6/2017
Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσµες

Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών

6 έως 12 µήνες

1 έως 5 έτη

µετά από 5 έτη

2.395.521

2.369.340

149.777.951

-

14.823.532

-

-

-

39.841.570

-

-

-

Λοιπές υποχρεώσεις

29.090.776

-

4.694.598

-

Σύνολο

86.151.399

2.369.340

154.472.549

-

Μακροπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Εµπορικές Υποχρεώσεις

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων για την 30η Ιουνίου 2016 είχε ως εξής:
1/7/2015 - 30/6/2016
Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσµες

Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών

6 έως 12 µήνες

1 έως 5 έτη

µετά από 5 έτη

3.113.660

3.068.135

157.239.739

-

180.165

-

-

-

Εµπορικές Υποχρεώσεις

38.629.942

430.319

-

-

Λοιπές υποχρεώσεις

23.790.213

14.472.794

5.814.360

-

Σύνολο

65.713.919

17.971.248

163.054.099

-

Μακροπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός
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Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2017 για την Εταιρεία αναλύεται
ως εξής:
1/7/2016 - 30/6/2017
Ποσά σε €

Μακροπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες

Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών

6 έως 12 µήνες

1 έως 5 έτη

µετά από 5 έτη

2.395.521

2.369.340

149.777.951

-

14.823.532

-

-

-

2.369.340

29.272
149.807.223

-

39.863.974
13.697.912
70.780.939

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων για την 30η Ιουνίου 2016 είχε ως εξής:
1/7/2015 - 30/6/2016
Ποσά σε €

Μακροπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Βραχυπρόθεσµος
Τραπεζικός ∆ανεισµός

Βραχυπρόθεσµες

Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών

6 έως 12 µήνες

1 έως 5 έτη

µετά από 5 έτη

3.113.660

3.068.135

157.239.739

-

-

-

-

-

Εµπορικές Υποχρεώσεις

37.488.612

430.319

-

-

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

12.576.599
53.178.871

14.472.794
17.971.248

29.272
157.269.011

-

Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες λήξης αντικατο̟τρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές οι ο̟οίες ενδέχεται να
διαφέρουν α̟ό τις λογιστικές αξίες των υ̟οχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής
θέσης.

12.

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
•
•

να εξασφαλίσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern)
και
να εξασφαλίσει µια ικανο̟οιητική α̟όδοση στους µετόχους τιµολογώντας ̟ροϊόντα και
υ̟ηρεσίες αναλογικά µε το ε̟ί̟εδο κινδύνου.

Ο Όµιλος ̟αρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του δείκτη δάνεια ̟ρος ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης αυτός
υ̟ολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα ίδια κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υ̟ολογίζεται
ως το σύνολο του δανεισµού ό̟ως εµφανίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µείον τα ταµειακά
διαθέσιµά και ισοδύναµα. Τα ίδια κεφάλαια α̟οτελούνται α̟ό όλα τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων
ό̟ως εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Ο δείκτης αυτός για τις χρήσεις 2016-2017 και
2015-2016 αναλύεται ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/06/2017

30/6/2016

Σύνολο δανεισµού

159.215.129

144.370.143

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά
ισοδύναµα

366.047.454
394.732.686

Καθαρός δανεισµός

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης
Προσαρµοσµένα ίδια κεφάλαια

(206.832.325)

(250.362.543)

30/6/2017

30/6/2016

961.673.028

915.590.627

-

-

961.673.028

915.590.627

-21,51%

-27,34%

∆είκτης δανείων προς Ίδια Κεφάλαια
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

30/06/2017

30/6/2016

Σύνολο δανεισµού

159.215.129

144.189.979

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά
ισοδύναµα

150.296.109

213.433.355

8.919.020

(69.243.376)

713.516.960

716.434.591

-

-

713.516.960

716.434.591

1,25%

-9,66%

Καθαρός δανεισµός

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης
Προσαρµοσµένα ίδια κεφάλαια

∆είκτης δανείων προς Ίδια Κεφάλαια

Κατά την κλειόµενη χρήση τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ̟οσού των
δανειακών υ̟οχρεώσεων του, κατά το ̟οσό των 206,83 εκατ. ευρώ µε συνέ̟εια ο δείκτης δανείων ̟ρος
ίδια Κεφάλαια να καταστεί αρνητικός.
Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις ̟ροσαρµογές κατά το χρόνο ̟ου η
οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υ̟αρχόντων ̟εριουσιακών στοιχείων
αλλάζουν. Η Εταιρεία έχει τιµήσει τις συµβατικές υ̟οχρεώσεις της, συµ̟εριλαµβανοµένης και της
διατήρησης της ορθολογικότητας της κεφαλαιακής δοµής.

13.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

∆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).
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Μοσχάτο, 12 Οκτωβρίου 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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V. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων και των Οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενο̟οιηµένη και µη βάση, η έκθεση Ελέγχου
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η Έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι
καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.e-jumbo.gr και συγκεκριµένα στον σύνδεσµο
http://corporate.e-jumbo.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις των ενο̟οιούµενων εταιρειών είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση www.e-jumbo.gr και συγκεκριµένα στον σύνδεσµο http://corporate.e-jumbo.gr.
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