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 2008 έως 31 Μαρτίου 2009
Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια 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 οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
www.jumbo.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννιαμηνιαίων
περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:
18 Μαίου 2009
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Δεληγιάννης Γεώργιος, Χριστόπουλος Παναγιώτης
Ελεγκτική εταιρεία:
Grant Thornton
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:
Δεν απαιτείται
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
-----------------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
-------------------------------------------------------------------31/03/2009
-------------------------------------------------------------30/06/2008
--------------------------------------

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 274.274.939
Επενδύσεις σε ακίνητα
8.460.869
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
3.012.532
Αποθέματα
192.473.126
Απαιτήσεις από πελάτες
27.832.976
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ---------130.977.788
---------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

===637.032.230
=============
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
169.728.602
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
---------158.234.644
---------------------------------------Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)= (α)+(β)

---------327.963.246
-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-------------------------------------------------------------31/03/2009
--------------------------------------------------------30/06/2008
-------------------------------------

237.394.669
8.753.123
2.891.087
165.642.910
32.362.780
-------------77.771.150
-----------------------------------===524.815.719
=============

213.700.155
193.557.803
8.460.869
8.753.123
45.987.648
40.870.962
180.839.102
155.917.480
32.830.153
35.362.700
---------100.653.823
---------------------------------------- -------------44.387.886
-----------------------------------===582.471.750
============= ===478.849.953
=============

84.864.301
---------199.765.675
------------------------------------------------284.629.976
----------------------------------------

169.728.602
84.864.301
---------111.299.189
---------------------------------------- ---------163.395.647
------------------------------------------------281.027.791
---------------------------------------- ---------248.259.948
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

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

---------327.963.246
----------------------------------------

---------284.629.976
----------------------------------------

---------281.027.791
---------------------------------------- ---------248.259.948
----------------------------------------

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
182.890.570
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.195.481
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
---------116.982.933
------------------------------------------------309.068.984
----------------------------------------

76.167.471
6.088.252
---------157.930.021
------------------------------------------------240.185.744
----------------------------------------

177.463.161
70.653.403
9.199.635
6.091.018
---------114.781.163
---------------------------------------- ---------153.845.584
------------------------------------------------301.443.959
---------------------------------------- ---------230.590.005
----------------------------------------

637.032.230
================

524.815.719
================

582.471.750
478.849.953
================ ================

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
-----------------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-----------------------------------------------------------------31/03/2009
-------------------------------------------------------------31/03/2008
----------------------------------- --------------31/03/2009
--------------------------------------------------------31/03/2008
----------------------------------

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.07.2008 και 01.07.2007 αντίστοιχα)
284.629.976
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 68.056.051
Αύξηση /(μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
84.864.301
Μεταφορά από έκτακτα αποθεματικά
σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
(84.864.301)
Διανεμηθέντα μερίσματα
(24.246.943)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ' ευθείας στην καθαρή θέση (Παράρτημα Γ, ια)
(131.752)
Συναλλαγματικές διαφορές
μετατροπής ξένων θυγατρικών
--------------------(344.087)
-----------------------------

------------------------(51.656)
-------------------------

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

===327.963.246
=============

===261.030.978
=============

===281.027.791
============= ===227.053.183
=============

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31.3.2009 και 31.3.2008 αντίστοιχα)

221.771.435

248.259.948

196.681.084

58.708.754
-

57.146.537
84.864.301

49.769.654
-

(19.397.555)

(84.864.301)
(24.246.943)

(19.397.555)

-

(131.752)

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2009
31/03/2008
31/03/2009
31/03/2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου μετά φόρων
68.056.051
58.708.754
57.146.537
49.769.654
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Φόρο
18.583.291
20.362.769
17.353.195
19.371.378
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
8.412.663
7.237.273
7.419.916
6.504.299
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
351.226
280.830
351.226
280.830
Λοιπές προβλέψεις
172.107
395.678
170.021
395.678
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
1.614
(213.835)
3.316
(213.582)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(1.862.044)
(1.203.931)
(1.155.194)
(857.268)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
6.107.140
5.241.700
5.783.703
4.893.834
Συναλλαγματικές Διαφορές
(30.812)
(33.816)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών
του κεφαλαίου κίνησης
99.791.236
90.809.237
87.038.905
80.144.823
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου Kίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(26.706.714)
(27.882.554)
(24.921.622) (25.085.334)
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
931.977
(7.346.296)
(1.410.210) (10.327.663)
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
(1.735.102)
(2.085.776)
(1.652.035)
(2.085.776)
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
2.363.221
6.533.351
2.603.177
7.046.248
Άλλα
(114.878)
(145.962)
(114.878)
(145.962)
Μείον
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
(4.349.431)
(4.253.772)
(4.120.993)
(4.012.789)
Καταβεβλημένοι φόροι
(17.488.334)
(18.444.062)
(15.900.041) (17.249.290)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
52.691.975
37.184.166
41.522.304
28.284.257
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
(37.705.574)
(40.500.362)
(26.588.540) (30.416.150)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και άυλων πάγιων στοιχείων
7.899
1.077.892
7.899
1.069.692
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής
(4.999.923)
(7.999.980)
Τόκοι εισπραχθέντες
1.636.594
1.101.931
1.155.194
857.268
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(36.061.081)
(38.320.539)
(30.425.370) (36.489.170)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
(24.234.719)
(19.384.976)
(24.234.719) (19.384.976)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(164.689)
(164.689)
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
105.000.000
20.000.000
105.000.000
20.000.000
Εξοφλήσεις δανείων
(41.023.210)
(21.026.194)
(40.000.000) (20.000.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
(438.017)
(405.112)
(438.017)
(396.799)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
39.139.365
(20.816.281)
40.162.575 (19.781.775)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
55.770.260
-----------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
29.885.207
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
(157)
-----------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου
85.655.310
Διαθέσιμα στο ταμείο
2.211.227
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών
5.397.607
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
78.046.476
-----------------------------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων
85.655.310
================

(21.952.654)
51.259.509 (27.986.688)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------52.078.722
8.945.605
39.265.843

(74.953)
(48.360)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
30.051.115
60.205.113
11.230.795
Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις
2.396.784
2.105.732
2.286.273
πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.
4.230.378
4.851.611
4.230.378
1. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2008.
23.423.954
53.247.770
4.714.144
2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων που ακολουθήθηκαν την 30.06.2004 (IFRS Stable Platform).
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ -----------------------------------------------3. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη σύνθεση των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, δεν
30.051.115
60.205.113
11.230.795
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==========
υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους και δεν υπάρχουν εταιρείες ή και κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
4. Η συνολική επίδραση στην καθαρή θέση από τα έξοδα της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και του αναβαλλόμενου φόρου ανέρχεται
σε ποσό €131.752. Από το ποσό αυτό € 164.689 αφορούν έξοδα και το ποσό € 32.937 αφορά αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που
10. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής και μέθοδο ενοποίησης που
αντιστοιχεί στα έξοδα αυτά.
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
5. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη της θυγατρικής JUMBO TRADING
11. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.2008-31.03.2009 ανήλθαν σε € 26.589 χιλ. και
LTD
(προσημειώσεις-υποθήκες α΄& β΄ τάξης), € 6.834 χιλ. για εξασφάλιση δανειακών τραπεζικών υποχρεώσεων.
του Ομίλου σε € 44.672. Στην χρήση 2007-2008 είχε δοθεί προκαταβολή ποσό € 6.967 χιλ για αγορά παγίων που ολοκληρώθηκε στην
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:
τρέχουσα περίοδο.
Όμιλος
31/03/2009
31/03/2008
12. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
Μόνιμο
2.660
2.285
13. Η εταιρεία προέβει σε έκδοση του συνόλου των ομολογιών Σειράς Α του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (μη μετατρέψιμου) συνολικό ποσό
Έκτακτο
61
37
€ 65 εκατ. με επιμέρους εκδόσεις μία στις 02.07.2008 ποσού € 20 εκατ., και με δεύτερη επιμέρους έκδοση στις 20.01.2009 ποσού € 45
Σύνολο
2.721
2.322
εκατ.. Στις 16.02.09 η Εταιρεία προέβη στην έκδοση ομολογιών σειράς Γ του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (μη μετατρέψιμο), ποσού € 40
Εταιρεία
31/03/2009
31/03/2008
εκατ και εξόφλησε την δεύτερη δόση του Κοινοπρακτικού Δανείου ποσού € 40 εκατ. η σύμβαση του οποίου είχε υπογραφεί στις 13.02.04
Μόνιμο
2.430
2.101
και ήταν διάρκειας 60 μηνών. Το κεφάλαιο των Ομολογιών του Δανείου της Σειράς Α και Σειράς Γ θα εξοφληθεί από τον Εκδότη εφάπαξ
Έκτακτο
17
κατά την 24η Μαΐου του 2014. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είχε εγκριθεί με απόφαση Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ της
Σύνολο
2.447
2.101
7. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του
16ης Μαΐου 2007 μέχρι του ανώτατου ποσού των € 145 εκατ. (σημείωση Ν.3.15).
Ομίλου και της Εταιρείας
14. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο προχώρησε σε σύναψη δύο Συμβάσεων Χρηματοδοτικής μίσθωσης τεσσάρων (4) επαγγελματικών
Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική:
οχημάτων συνολικής αξίας € 692.690 διάρκειας έξι (6) ετών.
Περίπτωση
Όμιλος
Εταιρεία
15. Το Νοέμβριο του 2008 η θυγατρική JUMBO EC.B LTD προέβη σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά € 5 εκατ. το οποίο καλύφθηκε
Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
κατά 100% από την μητρική εταιρεία JUMBO AEE .Το κεφάλαιο της JUMBO EC. B. LTD ανέρχεται σήμερα σε € 31.9 εκατ. Σκοπός της άνω
δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
20.050
20.050
αύξησης κεφαλαίου είναι η περαιτέρω επέκταση του Ομίλου στην Βουλγαρία με επενδύσεις σε αγορά γης .
Προβλέψεις για ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
523.473
523.473
16. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 3.12.2008 αποφάσισε την αύξηση του υφισταμένου ολοσχερώς
Λοιπές Προβλέψεις
2.356.418
2.300.807
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των € 84.864.301,20, το οποίο προέρχεται από την
8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 3.24 των ενδιάμεσων οικονομικών
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 60.617.358 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας €
καταστάσεων.
9. Ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
1,40 η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μια (1)
Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς
παλαιά, με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Μετά την πραγματοποίηση της αύξησης, το
αυτήν μέρη, είναι ως εξής .
ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 169.728.602,40 και διαιρείται σε
Όμιλος
Εταιρεία
121.234.716 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια.(ΦΕΚ Αριθ.13605 11 Δεκεμβρίου 2008). Οι νέες μετοχές
α) Έσοδα
20.059.280
ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στις 5 Ιανουαρίου 2009.
β) Έξοδα
1.322.850
17. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε στις 03.12.2008 την καταβολή μερίσματος ποσού € 24.246.943 (σημείωση Ν.8).
γ) Απαιτήσεις
6.760.189
δ) Υποχρεώσεις
493.786
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
1.541.965
1.189.790
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η
--------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/7/08-31/3/09
1/1/09-31/3/09
1/7/07-31/3/08
1/1/08-31/3/08
1/7/08-31/3/09
1/1/09-31/3/09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/7/07-31/3/08
------------------------------------------------------------------1/1/08-31/3/08
------------------------------------------Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/ (ζημιές)

356.618.031
------------------------------------------------------188.273.549
-------------------------------------------------------

80.611.221
-----------------------------------------------------45.613.572
------------------------------------------------------

307.680.515
-----------------------------------------------------161.972.858
------------------------------------------------------

69.169.737
-----------------------------------------------------39.153.215
------------------------------------------------------

338.892.587
------------------------------------------------------168.982.249
-------------------------------------------------------

76.469.592
------------------------------------------------------41.439.953
-------------------------------------------------------

292.801.730
---------------------------------------------------------146.309.734
----------------------------------------------------------

65.621.284
------------------------------------------------------35.928.197
-------------------------------------------------------

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
90.887.478
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
86.639.342
Μείον φόροι
(18.583.291)
------------------------------------------------------Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους
68.056.051
=====
===========
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας
68.056.051
Μετόχους μειοψηφίας

17.618.167
16.430.995
(3.778.948)
-----------------------------------------------------12.652.047
=====
===========

83.083.513
79.071.523
(20.362.769)
-----------------------------------------------------58.708.754
=====
===========

15.353.923
14.143.625
(3.600.138)
-----------------------------------------------------10.543.487
=====
===========

79.128.241
74.499.732
(17.353.195)
------------------------------------------------------57.146.537
=====
===========

15.209.132
13.899.623
(3.570.411)
------------------------------------------------------10.329.211
=====
===========

73.177.598
69.141.032
(19.371.378)
---------------------------------------------------------49.769.654
=====
===========

13.871.105
12.573.382
(3.440.184)
------------------------------------------------------======9.133.198
==========

12.652.047

58.708.754

10.543.487

57.146.537

10.329.211

49.769.654

9.133.198

0,5614
0,5351

0,1044
0,1009

0,4843
0,4609

0,0870
0,0898

0,4714
0,4513

0,0852
0,0830

0,4105
0,3922

0,0753
0,0790

99.301.755
-------------------------------------------------------

20.558.238
------------------------------------------------------

90.320.786
------------------------------------------------------

17.887.989
------------------------------------------------------

86.551.474
-------------------------------------------------------

17.815.995
-------------------------------------------------------

79.681.897
----------------------------------------------------------

16.047.183
-------------------------------------------------------

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Μειωμένα κέρδη ανα μετοχή (σε €)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Μοσχάτο, 18 Μαϊου 2009

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
AP.ΔIAB. ΑΒ0631716/2006 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ Α.Ε.Α./Δ.Δ.-N.P.C. ΕΛΛΑΔΑ

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

