JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000
Κύπρου 9 και Ύδρας, Μοσχάτο Αττικής

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2013 έως 31 Μαρτίου 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

www.jumbo.gr

Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Εννιαμηνιαίων
Οικονομικών Καταστάσεων:
Νόμιμοι ελεγκτές:

23 Μαΐου 2014
Βασίλης Καζάς , (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281)
Δημήτρης Μελάς (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001)
Grant Thornton Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 127
Δεν απαιτείται

Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/06/2013
31/03/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
30/06/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

441.143.843

430.938.766

289.543.381

6.597.684

6.885.062

6.597.684

6.885.062

26.915.036

35.320.656

153.294.936

172.776.380

189.157.926

176.028.978

168.548.744

160.846.336

25.961.192

23.726.384

37.895.723

40.013.586

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

308.994.967
-------------------------------------------------

221.100.884
-------------------------------------------------

209.261.678
123.351.714
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

998.770.648
================

894.000.730
================

865.142.146
================

782.756.717
================

161.911.113

154.693.664

161.911.113

154.693.664

548.051.974
-------------------------------------------------

484.374.528
-------------------------------------------------

422.764.081
379.405.917
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)

709.963.087
-------------------------------------------------

639.068.192
-------------------------------------------------

584.675.194
534.099.581
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες

278.883.639

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)

709.963.087

639.068.192

584.675.194

534.099.581

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-

1.383.584

-

1.383.584

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

12.141.484

11.559.605

12.112.621

11.542.785

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

23.630.111

-

23.630.111

-

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

253.035.966
-------------------------------------------------

241.989.349
-------------------------------------------------

244.724.220
235.730.767
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

288.807.561
-------------------------------------------------

254.932.538
-------------------------------------------------

280.466.952
248.657.136
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

998.770.648
================

894.000.730
================

865.142.146
================

Προβλέψεις / Λοιπές

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

782.756.717
================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
31/03/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
31/03/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.07.2013 και 01.07.2012 αντίστοιχα)

639.068.192

592.450.184

534.099.581

487.766.246

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά από φόρους (συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες)

70.098.768

48.155.601

49.779.487

48.161.745

από μετατροπή ομολογιακού δανείου

177.835

38.245

177.835

38.245

Φόρος κεφαλαιοποίησης αποθεματικών

(17.870)

Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

(17.870)

-

(27.292.133)

-

(27.292.133)

698.698

150.024

698.698

150.024

Αυξηση αποθεματικoύ υπέρ το άρτιο
από μετατροπή ομολογιακού δανείου
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία

(62.536)

-

-------------------------------------------------

(319)
-------------------------------------------------

(62.536)

-

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας
στην καθαρή θέση

(319)
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΟMIΛOΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------01/07/201201/07/201301/07/201201/07/201331/03/2013
31/03/2014
31/03/2013
-----------31/03/2014
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου προ φόρων
89.698.338
59.507.553
67.070.340
58.911.389
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
14.551.051
14.095.342
10.696.315
10.647.732
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
364.746
520.547
359.420
515.918
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)
17.190
(70.012)
17.559
(70.012)
επενδυτικής δραστηριότητας
Διαφορές αποτίμησης χρηματοοικονομικού στοιχείου
του ενεργητικού σε εύλογη αξία
(514.960)
(514.960)
Ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων
223.312
223.312
διαθεσίμων προς πώληση
Ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
181.008
181.008
Κέρδη από πώληση παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων
(62.366)
(62.366)
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (διαδικασία
ανταλλαγής διαθεσίμων με μετοχές Τράπεζας Κύπρου )
(2.139.472)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(7.153.591)
(6.435.442)
(4.502.859)
(1.521.642)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
4.810.434
4.477.170
4.498.654
4.368.846
Διαφορές πραγματικού επιτοκίου μετατρέψιμου
(46.335)
(46.335)
ομολογιακού δανείου
Συναλλαγματικές Διαφορές
(107.569)
426
(5.519)
426
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών
του κεφαλαίου κίνησης
101.961.258
69.956.112
77.914.569
72.852.657
Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου Kίνησης
(13.126.215)
8.501.771
(7.702.408)
7.096.652
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
(4.642.644)
(1.128.522)
(1.272.874)
850.323
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
355.821
946.628
1.832.161
1.108.110
5.274.703
(2.354.217)
3.620.848
(1.918.439)
Αύξηση/( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
7.138.988
(Αύξηση )/μείωση δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων
Άλλα
(201.618)
(1.184.663)
(211.166)
(1.184.663)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
(3.456.902)
(4.197.137)
(3.367.918)
(4.104.958)
(11.460.269)
(11.689.205)
(10.435.134)
(9.484.233)
Καταβλημένοι φόροι
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
81.843.123
58.850.767
60.378.079
65.215.449
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής
(2.000.005)
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
(27.850.688)
(31.967.972)
(25.429.155)
(14.212.515)
530.327
1.017.184
528.689
1.017.184
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων
5.633.963
5.968.457
3.675.330
1.521.642
Τόκοι εισπραχθέντες
Αγορές επενδύσεων διακρατούμενων στη λήξη
(183.796.310)
- (183.796.310)
Εισπράξεις από επενδύσεις διακρατούμενες στη λήξη
71.755.517
71.755.517
1.069.246
Έσοδα από πώληση αξιογράφων για εμπορικούς σκοπούς 1.069.246
Πωλήσεις επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
2.287.175
2.287.175
Πωλήσεις επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία
742.068
742.068
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(129.628.702)
(24.982.331)
(131.167.445)
(11.673.689)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της μητρικής
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

188.268
188.268
(84.588)
(337)
(84.588)
(337)
30.000.000
30.000.000
(7.393.836)
(1.053.021)
(6.644.048)
(188.250)
(257.749)
(545.196)
(257.749)
(545.196)
------------------------------------------------- ----(27.292.133)
-------------------------------------------- ------------------------------------------------- -----------(27.292.133)
-------------------------------------

22.263.827
-----------------------------------------------Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
(25.521.753)
-----------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
170.014.243
έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
(9.868)
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
-----------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα λήξης περιόδου
144.482.622
================

(28.702.419)
23.013.615
(27.837.648)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------5.166.017
(47.775.752)
25.704.112
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------184.646.930

88.365.429

56.048.994

(1.547)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

189.811.400
40.589.677
81.753.106
==
============== ====
============ =====
==========
2.610.713
2.617.201
2.287.935
2.170.002
3.656
6.124.760
5.257.238
141.868.253
181.069.439
38.301.742
74.325.866
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου =144.482.622
189.811.400
40.589.677
81.753.106
=============== ==
============== ====
============ =====
==========
Διαθέσιμα στο ταμείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

709.963.087
613.501.603
584.675.194
508.823.808
================
================
================ ================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/7/2013-31/03/2014
01/01/2014-31/03/2014
01/07/2012-31/03/2013
01/01/2013-31/03/2013
01/7/2013-31/03/2014 01/01/2014-31/03/2014
01/07/2012-31/03/2013 01/01/2013-31/03/2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410.936.362
94.196.065
381.852.699
86.463.513
374.987.484
86.896.877
348.648.813
80.770.143
214.288.123
52.913.337
194.508.958
47.332.973
173.709.102
43.405.116
162.916.234
40.525.975

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη /( ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

87.702.941
89.698.338
(20.218.100)
------------------------------------------------------69.480.238
==================

12.640.310
13.801.270
(3.290.078)
-----------------------------------------------------10.511.192
==================

57.549.280
59.507.553
(11.356.204)
-----------------------------------------------------48.151.349
==================

(8.456.991)
(8.008.172)
(294.771)
-----------------------------------------------------(8.302.943)
==================

67.413.835
67.070.340
(17.933.856)
------------------------------------------------------49.136.484
==================

9.731.346
9.931.447
(2.610.275)
------------------------------------------------------7.321.172
==================

61.758.593
58.911.389
(10.749.644)
---------------------------------------------------------48.161.745
==================

8.782.068
7.785.239
(1.537.728)
------------------------------------------------------6.247.511
==================

69.480.238
618.529
70.098.767
70.098.767
0,5108

10.511.192
27.481
10.538.673
10.538.673
0,0773

48.151.349
4.252
48.155.601
48.155.601

(8.302.943)
9.808
(8.293.135)
(8.293.135)

49.136.484
643.003
49.779.487
49.779.487

7.321.172
7.321.172
7.321.172

0,3543

(0,0611)

0,3612

0,0538

48.161.745
48.161.745
48.161.745
0,3544

6.247.511
6.247.511
6.247.511
0,0460

102.271.182
-------------------------------------------------------

17.636.883
71.574.610
(3.614.534)
78.127.709
13.361.442
72.336.313
12.410.083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις
10. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.2013-31.03.2014 ανήλθαν σε €
πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.
21.615 χιλ. και του Ομίλου σε € 25.021 χιλ. Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσό των επενδύσεων για αγορά παγίων της
1. Στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των
τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνεται και η απόκτηση στις 7.2.2014 από την Εταιρεία κτιριακού συγκροτήματος αποθηκών
Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2012-2013 (01.07.2012-30.06.2013), με εξαίρεση τα νέα
και γραφείων, μετά του εξοπλισμού, 27.452 τμ επί οικοπέδου 49.730τμ της πωλήτριας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEM A.E
αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που αναφέρονται στη σημείωση 3.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών
έναντι συνολικού τιμήματος € 12 εκατ. περίπου.
Καταστάσεων και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο.
11. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας
2. Η επίδραση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 10 των ενδιάμεσων Οικονομικών
περιόδου.
Καταστάσεων.
12. Tην 8.9.2013, με βάση τους όρους του λήξαντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, έκδοσης της 8.9.2006,
3. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη σύνθεση των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
αιτήθηκαν μετατροπή 67.492 ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ποσού € 10,00 η κάθε μία, οι οποίες
Ομίλου, δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους και δεν υπάρχουν εταιρείες ή και κοινοπραξίες που δεν
μετατράπηκαν σε 149.441 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Η
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
διαπραγμάτευση των νέων μετοχών άρχισε στο ΧΑ τη 15.10.2013 και το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό
4. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Για την θυγατρική JUMBO TRADING LTD
κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε στο ποσό των € 154.871.499,23, διαιρούμενο σε 130.144.117
υπάρχουν εμπράγματα βάρη, (προσημειώσεις-υποθήκες α΄& β΄ τάξης), € 2.563 χιλ. για εξασφάλιση δανειακών
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία.
τραπεζικών υποχρεώσεων.
13. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 06.11.2013 αποφασίστηκε, με ψήφους
5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:
110.384.422, ήτοι με ποσοστό 84,82% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (130.144.117) η μη
Όμιλος
31/03/2014
31/03/2013
διανομή μερίσματος για τα κέρδη της χρήσης 01.07.2012 - 30.06.2013.
Μόνιμο
3.730
3.387
14. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2013 η θυγατρική JUMBO EC.R SRL προέβη σε δύο ακόμα αυξήσεις του μετοχικού
Έκτακτο
350
102
της κεφαλαίου συνολικού ύψους € 2 εκατ.. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής μετά τις ανωτέρω αυξήσεις ανέρχεται σε
€ 3,20 εκατ. Όλες οι παραπάνω αυξήσεις καλύφθηκαν κατά 100% από την μητρική εταιρεία.
Σύνολο
4.080
3.489
15.
Η
εταιρεία εντός της κλειομένης περιόδου προχώρησε στην πώληση του συνόλου των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και
Εταιρεία
31/03/2014
31/03/2013
των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Warrants) της Εθνικής Τράπεζας που κατείχε. Το συνολικό ποσό
Μόνιμο
2.923
2.803
που
εισπράχθηκε ανήλθε σε € 3.029.242,76 και ήταν κατά € 29.245,76 υψηλότερο από την αξία κτήσης των μετοχών
Έκτακτο
41
7
και των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Warrants).
Σύνολο
2.964
2.810
16.
Η
Έκτακτη
Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 12.02.2014,
6. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά
ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό € 7.039.613,98, με την κεφαλαιοποίηση των εξής
αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας.
οσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) του ποσού των € 6.878.782,59, που συνιστά το σύνολο των φορολογικών
Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις::
αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των €160.831,39, που αποτελεί μέρος των
Περίπτωση (ποσά εκφρασμένα σε €)
Όμιλος
Εταιρεία
υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε
Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία
με την έκδοση 5.915.642 νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,19 η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν
διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
20.050
20.050
δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 22 παλαιές μετοχές. Μετά την
Προβλέψεις για ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
146.708
146.708
ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό
Λοιπές Προβλέψεις
104.876
24.246
των € 161.911.113,21, διαιρούμενο σε 136.059.759 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,19 η κάθε μία. Η ίδια Γενική
7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 4.18 των Ενδιάμεσων
Συνέλευση με ειδική απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920
Οικονομικών Καταστάσεων.
μεταβίβασε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ’ του Κ.Ν. 2190/1920
8. Ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
και του Ν. 3156/2003, το δικαίωμα έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της Eταιρείας.
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα
17. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση των επιμερισμό των κερδών, μετά από φόρους, επί του συνολικού
συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
σταθμισμένου αριθμού των μετοχών της μητρικής. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 33 παρ.64, ο υπολογισμός των κερδών ανά
Περίπτωση (ποσά εκφρασμένα σε €)
Όμιλος
Εταιρεία
μετοχή, τόσο για την τρέχουσα όσο και για την συγκριτική περίοδο έγινε, λαμβάνοντας υπόψη και τις δωρεάν μετοχές
α) Έσοδα
52.758.963
αναλογία μία (1)νέα προς είκοσι δύο (22) παλιές με βάση την απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των
β) Έξοδα
1.365.128
μετόχων στις 12/2/2014.
γ) Απαιτήσεις
32.060.425
18.
Στα
λοιπά συνολικά έσοδα του ομίλου (μετά από φόρους) το ποσό των € 618.529 αναλύεται σε έξοδο € 22.649 που
δ) Υποχρεώσεις
99.427
αφορά συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού, έξοδο € 1.824 που αφορά αναλογιστικές ζημιές
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
1.644.897
1.194.010
και έσοδο ποσό € 643.003 από αποτίμηση και πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση. Κατά
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
την περυσινή αντίστοιχη περίοδο τα συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) αφορούσαν συναλλαγματικές διαφορές
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
μετατροπής θυγατρικών και ήταν έσοδο ποσό € 4.252.
Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.07.2013-31.03.2014 η JUMBO EC.B LTD είχε έσοδα από πωλήσεις παγίων προς την
19. Με την από 2 Ιανουαρίου 2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας «JUMBO AEE» λήφθηκε
Jumbo EC R LTD συνολικού ποσού € 2.560. H Jumbo EC R LTD είχε έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων προς την
απόφαση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Βουλγάρικης εταιρείας «JUMBO EC. B» κατά το ποσό
JUMBO EC.B LTD συνολικού ποσού € 218.209 και ισόποση απαίτηση.
των € 20 εκατ. και επιστροφή του κεφαλαίου αυτού στην μητρική εταιρεία η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30.4.2014.
9. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής και μέθοδο
20. Στις 21.05.2014 υπογράφηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και πιστωτικού ιδρύματος, σύμβαση κάλυψης κοινού
ενοποίησης που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.3 των
Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς διάρκειας και με ανώτατο ποσό μέχρι τα 145 εκατ. ευρώ.
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Μοσχάτο, 23 Μαϊου 2014
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
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