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Στοιχεία και  πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της JUMBO A.E.E και του Ομίλου εταιρειών JUMBO. Συνιστούμε επομένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς
και η έκθεση επισκόπησης των νομίμων ελεγκτών, όποτε αυτή απαιτείται. 

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.jumbo.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων: 25 Φεβρουαρίου 2015
Νόμιμοι ελεγκτές: Βασίλης Καζάς,(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281)

Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821)
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/12/2014 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα

και άυλα πάγια στοιχεία 480.883.814 445.854.905 290.765.858 294.326.688
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.310.306 6.501.891 6.310.306 6.501.891
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.300.533 30.074.180 178.203.519 153.181.896
Αποθέματα 178.957.555 186.179.153 155.855.416 166.012.254
Απαιτήσεις από πελάτες 29.336.927 30.700.007 32.919.797 35.576.952
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 357.279.533 334.626.875 239.000.409 233.675.057

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.088.068.668 1.033.937.011 903.055.305 889.274.738

================ ================ ================ ================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 161.911.113 161.911.113 161.911.113 161.911.113
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 594.658.131 582.599.245 439.951.589 446.325.672

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α) 756.569.244 744.510.358 601.862.702 608.236.785
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) - - - -
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)= (α)+(β) 756.569.244 744.510.358 601.862.702 608.236.785
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 143.795.061 143.675.000 143.795.061 143.675.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.579.845 12.432.815 12.309.654 12.385.655
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                             20.039.718                                       20.039.718
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 175.124.518 113.279.120 145.087.888 104.937.580

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 331.499.424 289.426.653 301.192.603 281.037.953

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.088.068.668 1.033.937.011 903.055.305 889.274.738
================ ================ ================ ================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.07.2014 και 01.07.2013 αντίστοιχα) 744.510.358 639.068.192 608.236.785 534.099.581 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 

μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες) 61.040.399 59.560.093 42.607.431 42.458.315 
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου 

από μετατροπή ομολογιακού δανείου - 177.835 - 177.835
Αυξηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο 

από μετατροπή ομολογιακού δανείου - 698.698 - 698.698
Διανεμηθέντα  μερίσματα                                       (48.981.514)                           -           (48.981.514)                       -
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 

απευθείας στην καθαρή θέση - (4.529) - (4.529)
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) 756.569.244 699.500.289 601.862.702 577.429.899 
================ ================ ================ ================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------
1/7/2014- 1/7/2013- 1/7/2014- 1/7/2013-

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου προ φόρων 81.426.266 75.897.066 58.200.865 57.138.893
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 10.539.451 9.577.033 7.502.120 7.089.234 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό) 216.142 244.940 211.775 239.614 
Λοιπές προβλέψεις                                                                54.722                         -                66.342                       -
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 105.608 (27.165) 100.165 (10.623)
Διαφορές αποτίμησης χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού σε εύλογη αξία 796.640 (454.960) 796.640 (454.960)
Ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθεσίμων προς πώληση - 223.312 - 223.312
Ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - 181.008 - 181.008
Κέρδη από πώληση παράγωγων 
χρηματοοικονομικών μέσων - (62.366) - (62.366)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.050.607) (4.146.462) (3.614.526) (2.677.302)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.826.544 2.965.534 3.747.459 2.873.196 
Διαφορές πραγματικού επιτοκίου 
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου - (46.335) - (46.335)
Συναλλαγματικές Διαφορές (46.270) (5.797) 9.582 (5.454)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών 
του κεφαλαίου κίνησης 91.868.496 84.345.808 67.020.422 64.488.217------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου Kίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 7.143.680 16.890.385        10.156.839      20.516.564
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (2.766.947) (7.303.213) 958.980 (2.599.112)
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών             
κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.644.794 3.090.550 2.277.939 2.928.862
Βραχυπρόθεσμες δεσμευμένες καταθέσεις                        7.138.988                        -                          -                        -
Αύξηση/( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 15.992.889 15.237.602 10.580.257 7.662.013 
Άλλα (270.275) (54.146) (11.836) (54.146)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (3.623.547) (1.924.874) (3.552.528) (1.850.467)
Καταβλημένοι φόροι (10.346.911) (4.995.082) (7.990.949) (4.178.027)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 107.781.167 105.287.030 79.439.124 86.913.904 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής - - (25.000.002) (2.000.005)
Αγορές ενσώματων  και άυλων παγίων στοιχείων (31.815.154) (12.779.328) (5.837.179) (8.659.536)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων  
πάγιων στοιχείων 391.400 489.844 391.400 483.778
Τόκοι εισπραχθέντες 4.880.150 2.789.654 3.626.979 2.677.302 
Eπενδύσεις διακρατούμενες στην λήξη - (70.419.568) - (70.419.568)
Έσοδα από πώληση αξιογράφων 
για εμπορικούς σκοπούς - 1.069.246 - 1.069.246
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (6.268.188) 2.287.175 - 2.287.175
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - 742.068 - 742.068------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (32.811.792) (75.820.909) (26.818.802) (73.819.540)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - (6.201) - (6.201)
Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας       (24.483.049)                        -       (24.483.049)                      -
Εξοφλήσεις δανείων (20.039.718) (651.105) (20.039.718) (61.944)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.373.561) (171.368) (1.373.561) (171.368)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (45.896.328) (828.675) (45.896.328) (239.513)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Καθαρή  αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 29.073.047 28.637.446 6.723.994 12.854.851------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου 287.567.276 170.014.243 195.373.828 88.365.429
Συναλλαγματικές διαφορές 
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (178.903) (39.035) - ------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης περιόδου 316.461.420 198.612.654 202.097.822 101.220.280 ================ ================ ================ ===============
Διαθέσιμα στο ταμείο 3.610.161 3.638.556 3.238.339 3.330.668
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών 25.298.317 12.166.608 1.196.933 12.124.605
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 287.552.942 182.807.490 197.662.550 85.765.007 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα λήξης περιόδου 316.461.420 198.612.654 202.097.822 101.220.280 ================ ================ ================ ===============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μοσχάτο, 25  Φεβρουάριου 2015
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O ΛOΓIΣTHΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ BAKAKHΣ TOY ΓEΩPΓIOY KAΛΛIOΠH BEPNAΔAKH TOY EMM. IΩANNHΣ OIKONOMOY TOY XPHΣTOY ΠANAΓIΩTHΣ ΞHPOΣ TOY KΩN/NOY
Α.Δ.Τ ΑΜ 052833/2014 A.Δ.T. Φ 099860/2001 A.Δ.T. X 156531/2002 A.Δ.T. Λ 370348/1977 - AP. AΔEIAΣ 0018111 A’ TAΞHΣ

Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον 
Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.

1. Στις ανωτέρω Eνδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κα-
τάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2013-2014 (01.07.2013-30.06.2014), εκτός από τις αλ-
λαγές σε πρότυπα και διερμηνείες που αναλύονται στη σημείωση 3.1 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών
Καταστάσεων. Δεν υπάρχει αλλαγή στις 31.12.2014  στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις
30.06.2014.  

2. Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενσωματώθηκε για πρώτη φορά με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης η νεοαποκτηθείσα εταιρεία «Rimokin Properties Limited» από την θυγατρική 

«Jumbo Trading Ltd» για την οποία αναφερόμαστε στις σημειώσεις10 & 11 των  οικονομικών καταστάσεων.  Η 
ενσωμάτωση αυτή στην τρέχουσα περίοδο δεν έχει επιφέρει μεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από
φόρους και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής. Για τις υπόλοιπες
ενοποιούμενες εταιρείες δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους και δεν υπάρχουν εταιρείες ή 
και κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.   

3. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Για εξασφάλιση αλληλόχρεων τραπεζικών
λογαριασμών θυγατρικής του Ομίλου έχει παραχωρηθεί ως ενέχυρο με τη μορφή δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων
ποσό € 933.304.

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:  
Όμιλος 31/12/2014 31/12/2013
Μόνιμο 4.116 3.593
Έκτακτο 1.763 1.726
Σύνολο 5.879 5.319
Εταιρεία 31/12/2014 31/12/2013
Μόνιμο 2.971 2.880
Έκτακτο 1.308 1.294
Σύνολο 4.279 4.174

5. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας.
Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις έχει ως εξής
Περίπτωση (ποσά εκφρασμένα σε €) Όμιλος Εταιρεία
Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία 
διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 86.392 86.392 
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 164.202 146.708 
Λοιπές Προβλέψεις 104.876 24.246

6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 4.21 των
εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

7. Ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου   και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα 
συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε € Όμιλος Εταιρεία
α) Έσοδα - 47.457.664
β) Έξοδα 418.829 1.286.518
γ) Απαιτήσεις - 4.950.313
δ) Υποχρεώσεις - 312.581 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.727.430 1.387.820
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
ζ) Υποχρεώσεις σε μέλη της διοίκησης - 397.176

Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.07.2014-31.12.2014 η JUMBO EC R  SRL είχε έξοδα αγορών και υπηρεσιών  από την
JUMBO EC.B LTD συνολικό ποσό € 417.869. 

8. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής και μέθοδο 
ενοποίησης που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.3 των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

9. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.2014-31.12.2014 ανήλθαν σε  €
1.363 χιλ. και του Ομίλου σε € 43.163χιλ.

10. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου.

11. Στις 28 Αυγούστου 2014, επικυρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου από τους μετόχους της
τράπεζας με τιμή ανά μετοχή στα € 0,24. H JUMBO TRADING LTD προχώρησε στην αγορά 26.117.453 μετοχών της
Τράπεζας Κύπρου συνολικής αξίας € 6.268.188 .Η τιμή της μετοχής στο κλείσιμο της 31.12.2014 ήταν € 0,216 ,από την
αποτίμηση των μετοχών στις 31.12.2014 προέκυψε ζημιά ποσό € 1.277.212 η οποία απεικονίζεται στην κατάσταση   των
Λοιπών Εσόδων των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

12. Κατά τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2014 η θυγατρική JUMBO EC.R SRL  προέβη σε τρείς αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους € 25 εκατ. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής μετά και τις ανωτέρω αυξήσεις
ανέρχεται την 31.12.2014 σε € 28,20 εκατ. Οι παραπάνω αυξήσεις καλύφθηκαν κατά 100% από την μητρική εταιρεία.

13. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2014 ενέκρινε μεταξύ άλλων την
διανομή μερίσματος από τα κέρδη της  εταιρικής χρήσης 2013-2014 μικτού ποσού ευρώ 24.490.756,62, ήτοι ευρώ 0,18
(μικτό ποσό) ανά μετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 6 του ν. 4110/2013, εφόσον απαιτείται, παρακρατείται ο
αναλογούν στα μερίσματα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά
μετοχή ανήλθε σε ευρώ 0,162 (καθαρό ποσό). Η πληρωμή του ανωτέρου μερίσματος ξεκίνησε στις 30.10.2014.

14. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 12.12.2014 ενέκρινε τη διανομή στους δικαιούχους
μετόχους της Εταιρείας έκτακτου μερίσματος ίσου με ευρώ 0,18 ανά μετοχή (μικτό ποσό), από φορολογηθέντα και μη 
διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα της χρήσης που έκλεισε στις  30.06.2013. Η πληρωμή του
ανωτέρου μερίσματος ξεκίνησε στις 05.01.2015.

15. Τα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών/ (ζημιών), μετά από φόρους, επί του
συνολικού σταθμισμένου αριθμού των μετοχών της μητρικής. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 33 παρ.64, ο υπολογισμός των
κερδών/ (ζημιών) ανά μετοχή την συγκριτική περίοδο έγινε, λαμβάνοντας υπόψη και τις δωρεάν μετοχές αναλογία μία (1)
νέα προς είκοσι δύο (22) παλιές με βάση την απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις
12.2.2014. Η απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης επικυρώθηκε, όπως ορίζει ο νόμος, στην Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2014.

16. Τα συνολικά  έξοδα (μετά από φόρους) του Ομίλου ποσό € 1.625.609 αναλύεται σε  έξοδο € 345.699 από συναλλαγ-
ματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού,  έξοδο   € 2.698 που αφορά αναλογιστικές ζημιές και σε έξοδο  €
1.277.212 από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση .

17. Σύμφωνα με την  12.11.2014 σύμβαση μεταξύ  της θυγατρικής  «JUMBO TRADING LTD»  και της 

«TΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» ολοκληρώθηκε στις 17.2.2015 η απόκτηση του 100% των μετοχών  της
εταιρείας «Rimokin Properties Limited». Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανήλθε σε 9,69 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα
αναφερόμαστε στις   σημειώσεις  10 & 11   των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

18. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/7/14-31/12/14 01/10/14-31/12/14 01/7/13-31/12/13 01/10/13-31/12/13 01/7/14-31/12/14 01/10/14-31/12/14 01/7/13-31/12/13 01/10/13-31/12/13--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κύκλος εργασιών 341.133.497 195.622.211 316.740.297 185.551.780 303.434.500 172.070.249 288.090.607 167.191.962------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------Μικτά κέρδη/ (ζημιές) 173.885.556 104.697.131 161.374.785 99.308.537 134.367.725 80.175.138 130.303.986 79.731.231------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 81.000.503 55.993.996 75.062.630 52.925.822 59.130.439 41.725.350 57.682.488 41.472.236
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 81.426.266 55.903.865 75.897.066 52.557.862 58.200.865 40.981.558 57.138.893 40.537.707 
Μείον φόροι (18.760.258) (13.247.747) (16.928.022) (11.653.306) (15.593.434) (11.251.994) (15.323.581) (10.929.778)------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------Κέρδη/ (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) 62.666.008 42.656.118 58.969.044 40.904.556 42.607.431 29.729.564 41.815.312 29.607.929================== ================== ================== ================== ================== ================== ================== ==================Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής 62.666.008 42.656.118 58.969.044 40.904.556 42.607.431 29.729.564 41.815.312 29.607.929
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (1.625.609) (1.557.160) 591.049 (22.600) - - 643.003 -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 61.040.399 41.098.959 59.560.093 40.881.956 42.607.431 29.729.564 42.458.315 29.607.929
- Ιδιοκτήτες μητρικής 61.040.399 41.098.959 59.560.093 40.881.956 42.607.431 29.729.564 42.458.315 29.607.929
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά  (σε €) 0,4606 0,3135 0,4336 0,3006 0,3132 0,2185 0,3075 0,2176
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 91.645.562 61.659.544 84.633.866 57.775.980 66.732.724 45.611.398 64.766.267 45.042.794------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------


