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που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς  και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
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των Οικονομικών Καταστάσεων: 23 Φεβρουαρίου 2010
Νόμιμος ελεγκτής: Δεληγιάννης Γεώργιος, Χριστόπουλος Παναγιώτης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2009 30/06/2009 31/12/2009 30/06/2009--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 305.919.209 280.194.566 235.133.332 219.151.690
Επενδύσεις σε ακίνητα 8.164.809 8.359.645 8.164.809 8.359.645
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.710.707 3.009.261 65.685.802 45.984.377
Αποθέματα 154.983.311 191.225.530 143.644.929 180.075.840
Απαιτήσεις από πελάτες 20.523.284 21.661.192 27.171.196 24.555.868
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 266.714.826 159.418.864 209.479.998 127.878.199------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 759.016.146 663.869.058 689.280.066 606.005.619================ ================ ================ ================

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 181.731.746 169.728.602 181.731.746 169.728.602
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 240.582.437 185.936.207 180.168.925 136.031.933------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 422.314.183 355.664.810 361.900.671 305.760.536------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) - - - -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)= (α)+(β) 422.314.183 355.664.810 361.900.671 305.760.536------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 157.476.017 180.877.597 153.340.330 176.781.850
Προβλέψεις / Λοιπές 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.078.781 5.387.970 7.081.236 5.381.675
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 172.147.165 121.938.680 166.957.829 118.081.557------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 336.701.963 308.204.248 327.379.395 300.245.083------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 759.016.146 663.869.058 689.280.066 606.005.619

================ ================ ================ ================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.07.2009 και 01.07.2008 αντίστοιχα) 355.664.810 284.629.976 305.760.536 248.259.948 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες) 49.373.210 55.195.731 38.863.973 46.817.325 
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου 
από μετατροπή ομολογιακού δανείου 12.003.144 - 12.003.144 -
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου 
από κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών - 84.864.301 - 84.864.301 
Μεταφορα από έκτακτα αποθεματικά 
σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - (84.864.301) - (84.864.301)
Αυξηση αποθεματικών από μετατροπή 
ομολογιακού δανείου 33.340.958 - 33.340.958 -
Διανεμηθέντα  μερίσματα (27.883.985) (24.246.943) (27.883.985) (24.246.943)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (183.955) (131.752) (183.955) (131.752)------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 422.314.183 315.447.014 361.900.671 270.698.579 ================ ================ ================ ================

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

Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------
1/7/2009- 1/7/2008 1/7/2009- 1/7/2008-

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου μετά φόρων 49.384.241 55.404.005 38.863.973 46.817.325
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Φόρο 27.374.521 14.804.343 26.152.194 13.782.784
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6.047.926 5.471.764 5.313.310 4.813.929
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό) 294.574 234.151 292.864 234.151
Λοιπές προβλέψεις 88.828 116.100 88.828 114.014
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (376) 2.440 (275) 2.440
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1.927.888) (1.149.061) (1.132.307) (675.187)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.538.266 4.210.025 3.387.417 3.994.186
Συναλλαγματικές Διαφορές 10.609 (72.472) 10.484 (70.447)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών 
του κεφαλαίου κίνησης 84.810.701 79.021.296 72.976.488 69.013.197------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου Kίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 36.242.220 (4.125.853) 36.430.911 (1.839.337)
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 2.909.171 10.240.103 (1.004.569) 9.682.076
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.252.413 118.651 2.178.736 71.575
Αύξηση/( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 8.398.964 (1.599.195) 7.061.105 (3.453.127)
Άλλα 298.664 (123.276) 298.664 (123.276)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (2.474.756) (576.908) (2.336.705) (540.862)
Καταβλημένοι φόροι (9.356.104) (7.297.343) (8.107.926) (6.360.017)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 123.081.273 75.657.477 107.496.704 66.450.230------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής - - (20.000.000) (4.999.923)
Αγορές ενσώματων  και άυλων παγίων στοιχείων (31.804.993) (30.955.163) (22.570.847) (20.201.186)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 92.392 7.901 87.432 7.901
Τόκοι εισπραχθέντες 1.827.331 948.253 1.132.307 675.187------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (29.885.270) (29.999.009) (41.351.108) (24.518.021)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 46.557.277 - 46.557.277 -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (229.944) (164.689) (229.944) (164.689)
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Εξοφλήσεις δανείων (47.235.487) (624.923) (46.545.111) -
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων 
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (380.600) (306.490) (380.600) (304.968)
Mερίσματα πληρωθέντα - (23.978.707) - (23.978.707)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 18.711.247 (5.074.806) 19.401.623 (4.448.364)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Καθαρή  αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 111.907.250 40.583.661 85.547.219 37.483.846------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 109.665.849 29.885.207 83.627.841 8.945.605
Συναλλαγματικές διαφορές 
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (12.173) (166) - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
λήξης περιόδου 221.560.926 70.468.704 169.175.060 46.429.450================ ================ ================ ===============
Διαθέσιμα στο ταμείο 2.782.672 2.693.053 2.521.449 2.645.169
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών 10.902.210 16.328.352 9.975.621 13.096.176
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 207.876.044 51.447.299 156.677.990 30.688.105------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 221.560.926 70.468.704 169.175.060 46.429.450================ ================ ================ ===============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

Ο ΟMIΛOΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/7/09-31/12/09 01/10/09-31/12/09 01/7/08-31/12/08 01/10/08-31/12/08 01/7/09-31/12/09 01/10/09-31/12/09 01/7/08-31/12/08 01/10/08-31/12/08--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κύκλος εργασιών 292.083.231 175.556.033 276.006.810 168.460.798 274.948.894 164.418.294 262.422.995 158.848.421
Μικτά κέρδη/ (ζημιές) 151.468.060 94.831.549 142.659.977 89.965.955 133.894.409 83.151.838 127.542.296 79.803.573
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 78.369.140 54.487.185 73.269.313 51.206.397 67.271.276 47.021.530 63.919.109 44.823.909
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 76.758.762 54.183.565  70.208.349 49.861.781 65.016.167 46.302.006 60.600.110 43.255.345 
Μείον φόροι (27.374.521) (22.327.434) (14.804.343) (10.104.816) (26.152.194) (21.500.676) (13.782.784) (9.390.421)------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Κέρδη/ (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) 49.384.241 31.856.131 55.404.005 39.756.965 38.863.973 24.801.330 46.817.325 33.864.924================ ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής 49.384.241 31.856.131 55.404.005 39.756.965 38.863.973 24.801.330 46.817.325 33.864.924
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (11.031) (15.403) (208.274) (153.138)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 49.373.210 31.840.728 55.195.731 39.603.827 38.863.973 24.801.330 46.817.325 33.864.924
- Ιδιοκτήτες μητρικής 49.373.210 31.840.728 55.195.731 39.603.827 38.863.973 24.801.330 46.817.325 33.864.924
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά  (σε €) 0,3902 0,2454 0,4570 0,3279 0,3071 0,1911 0,3862 0,2793
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φορους ανα μετοχή μειωμένα (σε €) 0,3830 0,2450 0,4342 0,3105 0,3022 0,1908 0,3683 0,2652
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 84.416.691 57.526.987 78.743.517 54.062.147 72.584.312 49.665.577 68.735.479 47.324.382------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Μοσχάτο, 23 Φεβρουαρίου 2010

O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ. O ANTIΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ. H ΔIEYΘYNTPIA OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN O ΛOΓIΣTHΣ
KAI ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ KAI ENTETAΛMENH ΣYMBOYΛOΣ

EYAΓΓEΛOΣ - AΠOΣTOΛOΣ BAKAKHΣ TOY ΓEΩPΓIOY IΩANNHΣ OIKONOMOY TOY XPHΣTOY KAΛΛIOΠH BEPNAΔAKH TOY EMM. ΠANAΓIΩTHΣ ΞHPOΣ TOY KΩN/NOY
AP.ΔIAB. ΑΒ0631716/2006 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ Α.Ε.Α./Δ.Δ.-N.P.C. ΕΛΛΑΔΑ A.Δ.T. X 156531/2002 A.Δ.T. Φ 099860/2001 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 οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών

καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2008-2009, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την
χρήση 2009-2010 και  είναι τα εξής ΔΠΧΑ 8, «Λειτουργικοί Τομείς», ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», ΔΛΠ 23 «Κόστος
Δανεισμού», ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 8 είχε ως συνέπεια την αναγνώριση τριών γεωγραφικών τομέων  (Ελλάδα,
Κύπρος, Βουλγαρία) ως λειτουργικών τομέων (Εκτενέστερα στην παράγραφο 4.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων). Κανένα από
τα υπόλοιπα πρότυπα δεν είχε σημαντική επίδραση στην τρέχουσα ή σε προγενέστερες περιόδους. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο
ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2009.

2. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη σύνθεση των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, 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. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη της θυγατρικής JUMBO TRADING
LTD (προσημειώσεις-υποθήκες  α΄&  β΄ τάξης), € 6.834 χιλ. για εξασφάλιση δανειακών τραπεζικών υποχρεώσεων.

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 
Όμιλος 31/12/2009 31/12/2008
Μόνιμο 2.878 2.519
Έκτακτο 2.236 2.170
Σύνολο 5.114 4.689
Εταιρεία 31/12/2009 31/12/2008
Μόνιμο 2.462 2.279
Έκτακτο 2.079 2.040
Σύνολο 4.541 4.319

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, εφόσον είναι σημαντική:
Περίπτωση Όμιλος Εταιρεία
Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 20.050 20.050
Προβλέψεις για ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 617.516 617.516
Λοιπές Προβλέψεις 2.675.431 2.671.635

6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 4.16 και 11 των ενδιάμεσων 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: 

Όμιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 17.101.253
β) Έξοδα 1.013.669
γ) Απαιτήσεις 8.616.201
δ) Υποχρεώσεις 694.936
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.164.386 936.737
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
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 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 01.07.2009-31.12.2009 ανήλθαν σε € 21.187 χιλ. και του
Ομίλου σε € 31.675.

10. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
11. Η θυγατρική JUMBO EC.B LTD προέβη σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου τον Ιούλιο του 2009 κατά € 20 εκατ. Το ποσό καλύφθηκε

κατά 100% από την μητρική εταιρεία. Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε € 51,91 εκατ. 
12. Κατά την τρέχουσα περίοδο 01.07.2009-31.12.2009 η εταιρεία προέβη στην έκδοση των ομολογιών της Σειράς Δ του Κοινού Ομολογιακού

Δανείου (μη μετατρέψιμο) ποσό € 20 εκτ. που είχε εγκριθεί από την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ της 16.05.2007 και θα εξοφληθεί εφάπαξ
στις 24.05.2014. Με την πράξη αυτή ολοκληρώθηκε η εκταμίευση του σχετικού δανείου, συνολικού ύψους € 145 εκτ. 

13. Σύμφωνα με την από 9.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής,
κατά το ποσό των € 12.003.143,60 με την έκδοση 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας €1,40 η
κάθε μία, που προέρχονται από την μετατροπή, την 8.9.2009 συνολικά 4.081.093 ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου της,
με ημερομηνία έκδοσης την 8.9.2006. Κατά συνέπεια το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 181.731.746,
διαιρούμενο σε 129.808.390 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία.(παρ. 4.8.1. και 4.10)

14. Η συνολική επίδραση στη καθαρή θέση ποσό € 183.955 αναλύεται σε έξοδα της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσό € 229.944
μειωμένα κατά το ποσό € 45.989 που αφορά αναβαλλόμενο φόρο.

15. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 
16. Τα συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) αφορούν συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού όπου για την περίοδο 1η

Ιουλίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν έξοδο ποσό € 11.031 και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο έξοδο ποσό € 208.274 .
17. H Εταιρεία με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα έκτακτης εισφοράς (άρθρο 2 του Ν 3808/2009), επιβάρυνε τα μετά φόρων αποτελέσματά της

με ποσό € 9.824 χιλ. Το ποσό αυτό αφορά έκτακτη φορολογική εισφορά η οποία υπολογίστηκε με βάση την δήλωση ΦΕ Οικονομικού Έτους
2008-2009. 

18. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή που γνωστοποίησε o Όμιλος στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης ήταν
0,1419 ευρώ/μετοχή  και 0,1139 ευρώ/μετοχή για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ ανέρχονταν σε 0,1380 ευρώ/μετοχή και 0,1113
ευρώ/μετοχή. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στον υπολογισμό του σταθμισμένου αριθμού των μετοχών. Δεν υπάρχει άλλη επίδραση επί των
ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας από το γεγονός αυτό. Σχετικά αναφερόμαστε στην σημείωση 4.3 των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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