JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/B/86/04
Κύπρου 9 και Ύδρας, Μοσχάτο Αττικής
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
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 του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

www.jumbo.gr

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

21 Φεβρουαρίου 2012
Δεληγιάννης Γεώργιος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15791
Χριστόπουλος Παναγιώτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 28481
Grant Thornton Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 127
Με σύμφωνη γνώμη

Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/12/2011
30/06/2011
31/12/2011
30/06/2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 399.201.523
Επενδύσεις σε ακίνητα
7.385.465
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
25.141.525
Αποθέματα
172.327.628
Απαιτήσεις από πελάτες
23.690.740
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
243.684.946
------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
871.431.827
================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
181.919.108
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
371.238.891
------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)
553.157.999
------------------------------------------------Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
------------------------------------------------553.157.999
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)
-------------------------------------------------

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
153.561.178
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
9.516.135
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
155.196.515
------------------------------------------------318.273.828
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
871.431.827
================

378.434.446
7.580.301
13.496.504
174.452.601
27.998.652
193.232.843
------------------------------------------------795.195.347
================

267.246.885
246.401.771
7.385.465
7.580.301
92.527.730
90.697.103
156.364.853
157.209.693
45.196.956
46.898.576
196.716.138
152.666.306
------------------------------------------------- ------------------------------------------------765.438.027
701.453.750
================ ================

181.919.108
341.030.824
-------------------------------------------------

181.919.108
181.919.108
274.949.326
256.611.932
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

522.949.932
------------------------------------------------------------------------------------------------522.949.932
-------------------------------------------------

456.868.434
438.531.040
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------456.868.434
438.531.040
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

153.841.391
8.990.081
109.413.943
------------------------------------------------272.245.415
-------------------------------------------------

151.746.526
152.009.779
9.512.390
8.985.023
147.310.677
101.927.908
------------------------------------------------- ------------------------------------------------308.569.593
262.922.710
------------------------------------------------- -------------------------------------------------

795.195.347
================

765.438.027
701.453.750
================ ================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/12/2010
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.07.2011 και 01.07.2010 αντίστοιχα)
522.949.932
452.473.185
438.531.040
385.225.067
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά από φόρους (συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες)
57.736.067
53.992.393
45.865.394
43.848.348
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου
από μετατροπή ομολογιακού δανείου
91.036
91.036
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου από
27.287.866
27.287.866
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο
Μεταφορά από αποθεματικά υπέρ το άρτιο
σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
(27.287.866)
(27.287.866)
(27.287.866)
(27.287.866)
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Αύξηση αποθεματικών από μετατροπή
ομολογιακού δανείου
266.890
266.890
(24.546.789)
(24.546.789)
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απευθείας στην καθαρή θέση
(240.134)
(3.653)
(240.134)
(3.653)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)
553.157.999
482.273.062
456.868.434
404.880.900
================
================ ================
================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
--------ΟMIΛOΣ
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--------------------------------------------------------------------------------------Ο
1/7/20111/7/20101/7/20111/7/2010 31/12/2011
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου μετά φόρων
57.774.566
53.953.575
45.865.394
43.848.348
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Φόρο
13.038.587
15.038.892
11.603.403
13.794.606
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
8.549.673
7.372.437
6.523.880
5.984.020
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
269.780
373.949
265.512
371.816
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
(14.189)
6.363
(14.189)
6.363
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(4.124.794)
(3.930.966)
(3.525.353)
(3.173.083)
3.036.158
3.074.965
2.937.266
2.955.617
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
34.052
235
34.616
235
Συναλλαγματικές Διαφορές
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών
του κεφαλαίου κίνησης
78.563.833
75.889.450
63.690.529
63.787.922
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου Kίνησης
2.124.975
37.044.417
844.840
39.411.549
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
6.115.674
1.277.100
3.237.535
(13.016.377)
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
1.887.090
(1.200.213)
1.535.072
2.903.123
Αύξηση/( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
17.393.862
24.115.702
14.319.352
20.511.477
Άλλα
(11.830.528)
(1.188.500)
(1.830.528)
(1.188.500)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
(2.848.568)
(2.869.289)
(2.753.027)
(2.753.151)
Καταβλημένοι φόροι
--------(12.824.725)
---------------------------------------- --------(13.399.134)
---------------------------------------- --------(10.888.868)
---------------------------------------- --------(11.670.010)
---------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
------------78.581.613
------------------------------------ --------119.669.533
---------------------------------------- ------------68.154.905
------------------------------------ ------------97.986.033
-----------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής
(8.499.154)
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
(27.083.677)
(35.109.109)
(23.325.581)
(9.942.046)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων
122.921
122.227
122.921
122.227
Τόκοι εισπραχθέντες
3.864.958
3.784.902
3.525.353
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------3.173.083
------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
----------------------------------------- -------(31.201.980)
----------------------------------------- -------(19.677.307)
----------------------------------------- -------(15.145.890)
-----------------------------------------------(23.095.798)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
370.849
370.849
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(300.167)
(4.566)
(300.167)
(4.566)
Εξοφλήσεις δανείων
(663.565)
(891.711)
(370.756)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
----------------------------- -------------------(359.440)
----------------------------- -------------------(361.260)
----------------------------- -------------------(359.440)
-----------------------------------------------(361.260)
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.324.992)
(884.868)
(661.427)
(363.913)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
------------54.160.823
------------------------------------ ------------87.582.685
------------------------------------ ------------47.816.171
------------------------------------ ------------82.476.230
-----------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης περιόδου

Διαθέσιμα στο ταμείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα λήξης περιόδου

158.087.059

141.050.874

119.206.065

100.522.388

(1.348)

(2.534)

-

-

212.246.534
228.631.025
167.022.236
182.998.618
================ ================ ================ ===============
2.799.590
2.969.286
2.575.393
2.792.415
14.993.820
14.675.820
13.079.455
12.114.095
194.453.124
210.985.919
151.367.388
168.092.108
212.246.534
228.631.025
167.022.236
182.998.618
================ ================ ================ ===============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/7/10-31/12/10 01/10/10-31/12/10
01/7/11-31/12/11 01/10/11-31/12/11
01/7/10-31/12/10 01/10/10-31/12/10
01/7/11-31/12/11 01/10/11-31/12/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------293.058.386
172.510.159
290.174.391
173.707.634
268.567.546
157.065.100
273.411.527
163.632.746
150.505.097
92.691.554
145.908.085
91.559.587
126.727.200
78.255.691
126.684.216
79.091.332

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) μετά από φόρους ανά μετοχή μειωμένα (σε €)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

69.724.517
70.813.153
(13.038.587)
------------------------------------------------------57.774.566
==================

48.344.397
49.000.590
(9.130.598)
-----------------------------------------------------39.869.992
==================

68.136.466
68.992.467
(15.038.892)
-----------------------------------------------------53.953.575
==================

47.370.402
47.898.239
(10.570.899)
-----------------------------------------------------37.327.340
==================

56.880.710
57.468.797
(11.603.403)
------------------------------------------------------45.865.394
==================

40.273.668
40.762.275
(8.251.463)
------------------------------------------------------32.510.812
==================

57.425.488
57.642.954
(13.794.606)
---------------------------------------------------------43.848.348
==================

40.454.392
40.730.039
(9.792.138)
------------------------------------------------------30.937.901
==================

57.774.566
(38.499)
57.736.067
57.736.067
0,4446
0,4442

39.869.992
16.423
39.886.415
39.886.415
0,3068
0,3065

53.953.575
38.817
53.992.393
53.992.393
0,4153
0,4148

37.327.340
(9.913)
37.317.427
37.317.427
0,2873
0,2870

45.865.394
45.865.394
45.865.394
0,3530
0,3527

32.510.812
32.510.812
32.510.812
0,2502
0,2500

43.848.348
43.848.348
43.848.348
0,3375
0,3372

30.937.901
30.937.901
30.937.901
0,2381
0,2379

78.260.001
-------------------------------------------------------

52.679.635
75.515.266
51.261.459
63.390.401
43.599.227
63.415.871
43.496.459
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον
Ποσά εκφρασμένα σε €
Όμιλος
Εταιρεία
α) Έσοδα
25.242.229
Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.
β)
Έξοδα
844.868
1. Στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των
γ) Απαιτήσεις
22.700.265
Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2010-2011 (01.07.2010-30.06.2011). Δεν υπάρχει αλλαγή στη
δ) Υποχρεώσεις
594.608
μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2011.
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
1.255.754
950.175
2. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη σύνθεση των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Ομίλου, δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους και δεν υπάρχουν εταιρείες ή και κοινοπραξίες που δεν
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
8. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής και μέθοδο
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
ενοποίησης που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.3 των
3. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη της θυγατρικής
εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.
JUMBO TRADING LTD (προσημειώσεις-υποθήκες α΄& β΄ τάξης), € 6.834 χιλ. για εξασφάλιση δανειακών τραπεζικών
9. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.2011-31.12.2011 ανήλθαν σε €
υποχρεώσεων.
27.283 χιλ. και του Ομίλου σε € 29.274 χιλ.
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:
10. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της
Όμιλος
31/12/2011
31/12/2010
τρέχουσας περιόδου.
Μόνιμο
3.386
3.213
11. Στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 03.11.2011 αποφασίστηκε μεταξύ άλλων: α. Η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 27.287.866,20, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάμενων
Έκτακτο
1.737
2.179
αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά
Σύνολο
5.123
5.392
το ποσό των € 0,21 ανά μετοχή. β. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ίδιο ποσό των €
Εταιρεία
31/12/2011
31/12/2010
27.287.866,20, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των € 0,21 ανά μετοχή, και την επιστροφή
Μόνιμο
2.835
2.685
ισόποσου κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσό ευρώ 0,21 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το
Έκτακτο
1.543
1.984
συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό € 181.919.108,00,
Σύνολο
4.378
4.669
διαιρούμενο σε 129.942.220 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής της
επιστροφής κεφαλαίου ήταν η 03.01.2012.
5. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα
12. Στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε παμψηφεί , με ψήφους 108.666.997, ήτοι
οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταρείας. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για
ποσοστό
100% του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ποσοστό 83,63% επί του συνόλου των
κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:
υφισταμένων μετοχών και ψήφων (129.942.220) της εταιρείας η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.07.2010 έως
Περίπτωση (ποσά εκφρασμένα σε €)
Όμιλος
Εταιρεία
30.06.2011.
Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία
13. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του
διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
20.050
20.050
Κ.Ν 2190/1920 και μέχρι του 5% του ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτερη τιμή αγοράς το
ποσό των δύο (2) ευρώ και ανώτερη το πόσό των ευρώ έξη και πενήντα λεπτών(6,5) η κάθε μία . Τέλος η Γ.Σ
Προβλέψεις για ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
146.708
146.708
παραχώρησε στο Δ.Σ την ειδική εντολή την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως αποφασίσει για την έναρξη ή
Λοιπές Προβλέψεις
3.918.985
3.857.116
τροποποίηση της παρούσας απόφασης .
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 4.16 των
14. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση των επιμερισμό των κερδών , μετά από φόρους , επί του συνολικού
εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.
σταθμισμένου αριθμού των μετοχών της μητρικής.
7. Ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
15. Τα συνολικά έσοδα (μετά από φόρους ) αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού όπου
και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα
για την περίοδο 1.07.2011 έως 31.12.2011 ήταν έξοδο ποσό €38.499 ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν έσοδο
συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
ποσό € 38.817.

Μοσχάτο, 21 Φεβρουαρίου 2012
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
KAI ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.

H ΔIEYΘYNTPIA OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
KAI ENTETAΛMENH ΣYMBOYΛOΣ

O ΛOΓIΣTHΣ

EYAΓΓEΛOΣ - AΠOΣTOΛOΣ BAKAKHΣ TOY ΓEΩPΓIOY
Α.Δ.Τ ΑΚ 031213/2011

IΩANNHΣ OIKONOMOY TOY XPHΣTOY
A.Δ.T. X 156531/2002

KAΛΛIOΠH BEPNAΔAKH TOY EMM.
A.Δ.T. Φ 099860/2001

ΠANAΓIΩTHΣ ΞHPOΣ TOY KΩN/NOY
A.Δ.T. Λ 370348/1977 - AP. AΔEIAΣ 0018111 A’ TAΞHΣ
τύπος

2102724090

