
 
Ανακοίνωση 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 
 

Η JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Εταιρία»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ' τριμήνου της χρήσης 
2020, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της: 
 
Με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά καταγράφεται τον Ιούλιο θετικός ρυθμός αύξησης 
των πωλήσεων για τον Όμιλο κατά +8% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.  Ο 
Αύγουστος έδειξε αρνητικό πρόσημο (-2%) λόγω της καθίζησης του τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος 
που παραδοσιακά είναι ο μήνας «επιστροφής στο σχολείο», έκλεισε με αύξηση των πωλήσεων 
για τον Όμιλο Jumbo κατά +1,2% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. 
 
Κατά συνέπεια το γ' τρίμηνο 2020 (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2020) οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν 
σε Ευρώ 224,57 εκατ. από Ευρώ 219,18 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (Ιούλιος- 
Σεπτέμβριος 2019), δηλαδή αυξημένες κατά 2,5%. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, οι 
πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 503,28 εκατ. από Ευρώ 554,93 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, δηλαδή μειωμένες κατά -9,3%.  
 
Κατά το γ' τρίμηνο 2020, τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 74,97 εκατ. από Ευρώ 64,28 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή 
αυξημένα κατά 16,6%. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και 
Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 150,93 εκατ. από Ευρώ 162,96 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή μειωμένα κατά -7,4%. 
 
Κατά το γ' τρίμηνο 2020, τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 
65,84 εκατ. από Ευρώ 55,44 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 18,8%. 
Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 123,35 εκατ. από Ευρώ 141,44 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή 
μειωμένα κατά -12,8%. 
 
Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού να ανέρχονται σε 639,57 εκατ. Ευρώ από 636,99 
εκατ. Ευρώ κατά την 31.12.2019. 

Τον Οκτώβριο του 2020, με τα καταστήματα του Ομίλου να παραμένουν ανοιχτά σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία οι πωλήσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά +12,7% 
περίπου, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019. 
 
Ο Νοέμβριος 2020 επηρεάστηκε από το δεύτερο κύμα της πανδημίας που επέφερε το κλείσιμο 
του συνόλου των καταστημάτων στην Ελλάδα και των τριών από τα πέντε καταστήματα στην 
Κύπρο. 
  
H επιβολή των αυστηρών περιορισμών οδήγησε τις πωλήσεις για το μήνα Νοέμβριο 2020, να 
καταγράψουν μείωση κατά  -35% περίπου διευρύνοντας τις συνολικές απώλειες για το 11μηνο 
στο -10,7% περίπου. 
 
Καθώς οδεύουμε προς την τελική ευθεία των εορτών των Χριστουγέννων και του τέλους της 
χρονιάς τα καταστήματα στην Ελλάδα συνεχίζουν να παραμένουν κλειστά. Η επιβολή 
περιορισμών με το κλείσιμο του λιανεμπορίου κατά τη διάρκεια δύο σημαντικών περιόδων για τα 
μεγέθη της, το Πάσχα που αντιπροσωπεύει το 12% των πωλήσεων και των Χριστουγέννων που 
αντιπροσωπεύει το 33% των πωλήσεων, επιβεβαιώνει ότι το 2020 είναι μία χαμένη χρονιά.  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις, και λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ομίλου και της Εταιρείας και την 
ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στις δραστηριότητες τους στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό 
περιβάλλον. Η διατήρηση ενός οικονομικού μοντέλου με συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, 
η προσαρμογή της πολιτικής των αγορών προϊόντων και η ανάκαμψη των πωλήσεων με την 



 
επαναλειτουργία των καταστημάτων είναι παράγοντες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια 
αυτή. 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε εκατ € 
01.07.2020-
30.09.2020 

01.01.2020-
30.09.2020 

01.07.2019-
30.09.2019 

01.01.2019-
30.09.2019 

Κυκλος Εργασιων ( πωλησεις ) 224,57   503,28   219,18   554,93   

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και 
Αποσβέσεων (EBITDA) 74,97   150,93   64,28   162,96   

Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) 65,84   123,35   55,44   141,44   

 
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
01.07.2020-
30.09.2020 

01.01.2020-
30.09.2020 

01.07.2019-
30.09.2019 

01.01.2019-
30.09.2019 

Κυκλος Εργασιων ( πωλησεις ) 179,17   417,14   181,36   465,72   

Κέρδη προ Φόρων,Τόκων, και 
Αποσβέσεων (EBITDA) 45,66   92,63   36,29   101,58   

Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) 39,63   74,52   30,25   87,80   
Σημείωση 
Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα της περιόδου από 01.01.2019-30.09.2019 προκύπτουνε από τις δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 30.06.2019 καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της υποδωδεκάμηνης χρήσης της 
31.12.2019. Καθώς η εταιρεία έχει επιλέξει την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από την 1η Ιουλίου 2019, ως εκ τούτου, τα 
αποτελέσματα για το ενιάμηνο 01.01.2019-30.09.2019 περιλαμβάνουν την επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 μόνο 
για την περίοδο 01.07.19-30.09.19.  

 

Καθαρός Δανεισμός 

Ποσά σε εκατ. € Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
30/9/2020 31/12/2019 30/9/2020 31/12/2019 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 200,39 198,89 200,39 198,89 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις Μισθώσεων 107,84 98,22 90,97 80,25 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις - 0,04 - - 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μισθώσεων 5,30 8,42 3,46 6,58 

Λοιπά κυκλοφορούντα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού και Ταμειακά 
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (639,57) (636,99) (333,41) (318,81) 

Καθαρός Δανεισμός (326,04) (331,41) (38,60) (33,09) 

 
Σημείωση 
Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας και του Ομίλου, ήτοι το σύνολο των υποχρεώσεων από μισθώσεις και των δανειακών 
υποχρεώσεων μειωμένες κατά το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων και λοιπών κυκλοφορούντων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου ως δείκτης 
μέτρησης της ρευστότητάς τους. 

 


