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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Απλές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «JUMBO A.Ε.E.» την 18 Μαΐου 2006 και έχουν
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr. Τα δηµοσιευµένα
στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα
γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και
των αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης,
επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία
έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός από τα στοιχεία µετοχών)

Σηµειώσεις
Κύκλος εργασιών

1/7/200531/03/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/01/20061/7/200431/03/2006
31/03/2005

213.830.666
(106.621.311
)
107.209.355

47.004.242
(21.818.668
)
25.185.574

176.056.823
(90.740.916
)
85.315.907

1/01/200531/03/2005
36.587.361
(16.869.427)

Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

7

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

9

2.568.420

1151958

Έξοδα διάθεσης

8

(48.256.485)

(13872424)

Έξοδα διοίκησης

8

(8.193.587)

(2.499305)

(1.951.678)

(740860)

1.195.414
(34.249.735
)
(10.431.667
)
(1.571.485)

51.376.025

9.224.943

40.258.434

7.009.008

(4.324.952)
515.903
(3.809.049)

(1.190.126)
171.872
(1.018.254)

(5.001.388)
470.272
(4.531.116)

(1.549.528)
303.263
(1.246.265)

47.566.976

8.206.689

35.727.318

5.762.743

(13.710.388)

(2.404.923)

(11.803.713
)

(2.581.291)

Κέρδη µετά από φόρους

33.856.588

5.801.766

23.923.605

3.181.452

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

33.856.588
-

5.801.766
-

23.923.605
-

3.181.452
-

0,70

0.12

0,52

0.07

48.674.274

48.674.274

45.619.200

45.619.200

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

10
10

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
Μέσος σταθµικός αριθµός
µετοχών
Μη συνεχιζόµενες λειτουργίες:

11

12

19.717.934
290.163
(9.332.171)
(3.019.956)
(646.962)

∆εν
υφίσταvται

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός από τα στοιχεία µετοχών)

Σηµειώσεις
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

7

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

9
8
8

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

10
10

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

11

Κέρδη µετά από φόρους

Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
Μέσος σταθµικός αριθµός
µετοχών

12

1/7/200531/03/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/01/20061/7/200431/03/2006
31/03/2005

1/01/200531/03/2005

202.037.531
(105.814.075)
96.223.456

45.356.255
(22.168.522)
23.187.733

167.127.544
(89.324.159)
77.803.385

35.210.706
(16.998.154)
18.212.552

2.504.085
(46.120.032)
(6.567.394)
(1.951.678)

1.088.933
(13.554.223)
(2.112.240)
(740.860)

1.185.079
(31.958.677)
(8.951.207)
(1.571.485)

285.997
(8.796.841)
(2.777.188)
(646.962)

44.088.437

7.869.343

36.507.095

6.277.558

(3.839.788)
362.588
(3.477.200)

(1.092.106)
134.287
(957.819)

(4.379.818)
365.002
(4.014.816)

(1.316.490)
197.993
(1.118.497)

40.611.237

6.911.524

32.492.279

5.159.061

(12.877.046)

(2.308.141)

(11.480.701)

(2.600.355)

27.734.191

4.603.383

21.011.578

2.558.706

0,57

0,09

0,46

0,06

48.674.274

48.674.274

45.619.200

45.619.200

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σηµειώσεις 31/3/2006
30/6/2005
Ενεργητικό
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

13
14
15
16

143.321.961
9.246.882
2.871.381
155.440.224

134.705.503
9.525.941
2.790.536
147.021.980

120.112.170
9.246.882
11.329.814
2.851.273
143.540.139

115.277.892
9.525.941
11.074.190
2.776.095
138.654.118

17
18
19

95.522.026
17.109.196
25.716.139

74.648.327
18.937.545
22.637.240

90.629.828
19.739.054
27.450.523

70.297.004
19.837.678
22.637.240

20

2.457.542

2.576.289

21

24.830.294
165.635.197

31.454.561
150.253.962

2.457.542
16.024.480
156.301.427

2.576.289
24.462.426
139.810.637

321.075.421

297.275.942

299.841.566

278.464.755

40.411.572
11.098.497
207.737
51.969.237
48.926.829
152.613.872

36.495.360
311.254
51.978.152
26.183.466
114.968.232

40.411.572
11.098.497
51.969.237
35.972.285
139.451.591

36.495.360
51.978.152
19.351.320
107.824.832

-

-

-

-

152.613.872

114.968.232

139.451.591

107.824.832

1.336.552

1.115.924

66.291.475
1.254

97.349.879
57.210

3.729.867

3.451.992

Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδοµένα στους
µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέον

22
22.1
22.1
22.2

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπροθέσµων
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπροθέσµων
υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδιών κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2006
30/6/2005

23

1.336.552

1.115.924

24

72.364.888

106.256.930

25

1.254

57.210

26

3.735.331

3.458.827

77.438.025

110.888.891

71.359.148

101.975.005

323.723
44.216.934
20.946.817

224.297
39.448.458
20.108.994

323.723
44.813.335
19.832.954

224.297
39.610.225
19.246.520

-

-

27
28
29
24
24
30

-

1.193.371

16.597.792
8.938.258

834.611
9.609.088

15.731.073
8.329.742

825.627
8.758.249

91.023.524

71.418.819

89.030.827

68.664.918

168.461.549

182.307.710

160.389.975

170.639.923

321.075.421

297.275.942

299.841.566

278.464.755

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1.

Περιγραφή επιχείρησης

Η JUMBO είναι µία ανώνυµη εµπορική εταιρεία που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της ελληνικής
δηµοκρατίας. 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. Η κύρια
δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών,
ειδών διακόσµησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εµπίπτει σύµφωνα µε το δελτίο ΣΤΑΚΟ∆ 03 της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λοιπό λιανικό εµπόριο καινούργιων
ειδών σε ειδικευµένα καταστήµατα» µ.α.κ. (κατηγορία ΣΤΑΚΟ∆ 525.9). Μικρό τµήµα των
δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εµπορεία παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1986 (ΦΕΚ 3234/26.11.1986) µε αρχική διάρκεια τριάντα χρόνια (30). Με
απόφαση της από 03.05.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ.
Κ2-6817/09.05.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε σε
εβδοµήντα χρόνια (70) από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
Μέσα στα 19,5 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης. Στις 31 Μαρτίου 2006 ο Όµιλος διαθέτει 38 καταστήµατα στην ελληνική επικράτεια
και 3 στην Κύπρο.
Κατά την 31 Μαρτίου ο Όµιλος απασχολούσε 1.573 άτοµα εκ των οποίων 1.551 µόνιµο προσωπικό και 22
έκτακτο προσωπικό, ο δε µέσος όρος του προσωπικού για την περίοδο του 9µήνου κυµάνθηκε στα 2.279
άτοµα (1.619 µόνιµο προσωπικό και 660 άτοµα έκτακτο προσωπικό).
Η αρχική καταστατική έδρα της Εταιρείας ήταν στο δήµο Γλυφάδας, στην οδό Αγγέλου Μεταξά αριθµός
11. Με την ίδια ως άνω απόφαση της από 03.05.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία
εγκρίθηκε µε την αρ. Κ2-6817/09.05.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έδρα της Εταιρείας
µεταφέρθηκε στο δήµο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριµένα στην οδό Κύπρου 9 και Υδρας Τ.Κ. 183 46,
όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής.
Η Eταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, µε Αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04.
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «JUMBO», είναι κατοχυρωµένος τόσο στο καταστατικό της, όσο
και στο τµήµα σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης ως οµώνυµο σήµα προϊόντων και υπηρεσιών
«JUMBO» µε αριθµό 127218 µε διάρκεια προστασίας κατόπιν παρατάσεως µέχρι 5/6/2015.
Η Εταιρεία από 19/7/1997 αποτελεί εισηγµένη εταιρεία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Από τον Απρίλιο
του 2005 συµµετέχει στον δείκτη MID 40. Με βάση τις διατάξεις του νέου Κανονισµού του ΧΑ, η Εταιρεία
πληροί το κριτήριο για να εισαχθεί στην κατηγορία «µεγάλης κεφαλαιοποίησης» και σύµφωνα µε το
άρθρο 339 αυτού, από 28/11/2005 (ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του), οι µετοχές της Εταιρείας
εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Επίσης, το ΧΑ, σε εφαρµογή της από 24/11/2005 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του, περί υιοθέτησης του µοντέλου κλαδικής κατάταξης FTSE Dow Jones
Industry Classification Benchmark (ICB), από 2/1/2006 κατέταξε την Εταιρεία στον κλάδο Οικονοµικής
∆ραστηριότητας Παιχνίδια (Toys), ο οποίος περιλαµβάνει µόνο την εταιρεία “JUMBO”.

2.

Βάση προετοιµασίας και σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων

2.1

Βάση προετοιµασίας των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (στο εξής Οικονοµικές
Καταστάσεις) έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της
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δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνείας
Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη φόρα σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης», µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιουλίου 2004 και
ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» και
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις».
Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο
Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιουλίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα
ακόλουθα πρότυπα:
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.
∆.Λ.Π.

1
2
7
8
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30

∆.Λ.Π. 31
∆.Λ.Π. 32
∆.Λ.Π. 33
∆.Λ.Π. 34
∆.Λ.Π. 36
∆.Λ.Π. 37
∆.Λ.Π. 38
∆.Λ.Π. 39
∆.Λ.Π. 40
∆.Λ.Π 41
∆.Π.Χ.Π. 1
∆.Π.Χ.Π. 2
∆.Π.Χ.Π. 3
∆.Π.Χ.Π. 4
∆.Π.Χ.Π. 5

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Αποθέµατα
Καταστάσεις ταµειακών ροών
Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Κατασκευαστικά συµβόλαια
Φόροι εισοδήµατος
Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ενσώµατα Πάγια
Μισθώσεις
Έσοδα
Παροχές σε εργαζοµένους
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος
Κόστος δανεισµού
Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες
Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες
Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Κέρδη ανά µετοχή
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Γεωργία
Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.
Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης
Ενοποίηση επιχειρήσεων
Ασφαλιστικά συµβόλαια
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες
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2.2

Καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο Κ.Ν. 2190/1920 «περί
Ανωνύµων Εταιρειών» και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές τηρούν τα
λογιστικά τους βιβλία και ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν.
Ειδικότερα:
-

Η θυγατρική της JUMBO Trading Ltd που δραστηριοποιείται στη Κύπρο, τηρεί τα λογιστικά της
βιβλία και στοιχεία και ετοιµάζει τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς της χώρας εγκατάστασής της (περί εταιρειών νόµος Κεφ. 113 της Κύπρου) ενώ έχει
επιλέξει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σαν βάση παρουσίασης των
οικονοµικών της καταστάσεων.

-

Η νεοσύστατη θυγατρική JUMBO EC.B που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, τηρεί τα
λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και ετοιµάζει τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τους
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς της χώρας εγκατάστασής της (περί εταιρειών 115 άρθρο ΕΝ)
Η «JUMBO EC.B» αναµένεται να αποκτήσει δραστηριότητα το 2007.

Από την 1η Ιουλίου 2005 και εφεξής, η µητρική εταιρεία υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας, να συντάσσει τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως έχει το
δικαίωµα και εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής
φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε τη σύνταξη των συνηµµένων ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής προσαρµόζονται και
αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ, ως και η
θυγατρική της Βουλγαρίας, ενώ οι καταστάσεις της θυγατρικής της Κύπρου ενσωµατώνονται απευθείας
µε βάση τα ∆ΠΧΠ.
Οι βασικές επιδράσεις που προέκυψαν επί των ιδίων κεφαλαίων κατά την 1/7/2004 και την 30/6/2005
προκειµένου να προσαρµοστούν µε βάση τα ∆ΠΧΠ περιγράφονται στη σηµείωση 32 των συνηµµένων
οικονοµικών καταστάσεων.

2.3

Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και
των ∆ιερµηνειών.

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/2004), οι ελληνικές εταιρείες των οποίων οι µετοχές
διαπραγµατεύονται σε
οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή)
υποχρεούνται να συντάσσουν τις θεσµικές οικονοµικές καταστάσεις τους (απλές και ενοποιηµένες) από
την χρήση που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2005 εφεξής σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.
Ο Όµιλος εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» στη σύνταξη των συνηµµένων
οικονοµικών καταστάσεων. Μια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης, µε βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη
Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ.
Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και
ισχύουν για διαχειριστικές χρήσεις (2005/2006) που λήγουν την 30 Ιουνίου 2006 χρησιµοποιήθηκαν για
τη σύνταξη των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη
Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και τον προαναφερόµενο ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να
συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης.
Επειδή όµως το σύνολο των Προτύπων και ∆ιερµηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την 30 Ιουνίου 2006
δεν είναι γνωστά κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των συνηµµένων ενδιάµεσων οικονοµικών
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καταστάσεων, ο Όµιλος συνέταξε τις συνηµµένες ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία είχαν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης τους και η ηµεροµηνία εφαρµογής τους συνέτεινε µε την περίοδο έκδοσης των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια
σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν κοµµάτι του «IFRS Stable
Platform 2005». Τα ∆ΠΧΠ και οι ∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν
από την 1η Ιανουαρίου 2006. Αναφορικά µε τις διερµηνείες που µπορεί να έχουν εφαρµογή στον Όµιλο η
εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής:

• ∆ΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση
Το ∆ΕΕΧΠ 4 εφαρµόζεται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ο Όµιλος δεν
έχει αποφασίσει να εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 νωρίτερα. Θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 στις οικονοµικές
καταστάσεις του 2006 βάσει των µεταβατικών διατάξεων του ∆ΕΕΧΠ 4. Εποµένως, ο Όµιλος θα
εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 µε βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν την 1 Ιουλίου 2005. Η
εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιαδήποτε από τις
ισχύουσες συµβάσεις του Οµίλου.

• ∆ΕΕΧΠ 5. ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

3.

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που
παρέχουν εµπορεύµατα, προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική
περιοχή, στην οποία παρέχονται εµπορεύµατα, προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Η κύρια δραστηριότητα του Οµίλου είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών
ειδών, ειδών διακόσµησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου. Μικρό τµήµα των δραστηριοτήτων της
αποτελεί και η χονδρική εµπορία παιχνιδιών σε τρίτους. Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω
του δικτύου πωλήσεων που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ από το 2007 αναµένεται η
δραστηριοποίηση και του δικτύου πωλήσεων της Βουλγαρίας. Οι γεωγραφικοί τοµείς (θέσεις)
καθορίζονται από την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων και της λειτουργικής του δραστηριότητας.

4.

Κύριες λογιστικές αρχές

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και
κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την
εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
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4.1

∆οµή του Οµίλου

Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην πλήρη ενοποίηση της JUMBO Α.Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες:

JUMBO A.E.E.
Μητρική εταιρεία

JUMBO Trading Ltd
Συνδεδεµένη εταιρεία

JUMBO EC.B
Συνδεδεµένη εταιρεία

Η Μητρική κατέχει το 100% των µετοχών και
των δικαιωµάτων ψήφου.
∆ραστηριοποιείται στην Κύπρο στο ίδιο
αντικείµενο µε τη µητρική δηλαδή το λιανικό
εµπόριο παιχνιδιών

Ιδρύθηκε το τρέχον εξάµηνο. Η Μητρική
κατέχει το 100% των µετοχών και των
δικαιωµάτων ψήφου.
Έδρα της είναι η Σόφια της Βουλγαρίας. Η
δραστηριότητά της αναµένεται να ξεκινήσει
τον Ιανουάριο του 2007

4.2

Βάση ενοποίησης

Συνδεδεµένες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρεία
(µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η
επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή,
συνδεδεµένες είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η JUMBO A.E.E.
αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων
ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται
υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών.
Οι συνδεδεµένες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της αγοράς από την ηµεροµηνία
που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος
έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο ενοποιείται µε τη µέθοδο της αγοράς (πλήρης ενοποίηση). Το
κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των
µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής,
πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση
επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής.
Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως
υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.
Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης
του Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (30 Ιουνίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε
αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν
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επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.
Κατά συνέπεια η αρνητική υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε
στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, και λόγω του ότι µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές εµφανιζόταν
αρνητικά στα ίδια κεφάλαια το ποσό της υπεραξίας συµψηφίστηκε µε τα αποτελέσµατα εις νέον του
Οµίλου. ∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ
των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται στις ενοιποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι µη
πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης,
του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού.
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στο
κόστος κτήσης τους το οποίο αποτελεί την εύλογη αξία του τιµήµατος µειωµένο µε τα άµεσα έξοδα που
σχετίζονται µε την αγορά της επένδυσης.

4.3

Νόµισµα λειτουργίας, παρουσίασης και µετατροπή ξένων νοµισµάτων

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό
νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό
νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από
την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές
από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπως και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα
αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής), µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε την
χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση,
µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά
παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε
ευρώ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία
κλεισίµατος την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο νόµισµα
παρουσίασης του Οµίλου στις µέσες ισοτιµίες κατά την αναφερόµενη περίοδο. Όποιες διαφορές
προκύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) σε αποθεµατικό συναλλαγµατικών
διαφορών µετατροπής, της καθαρής θέσης.

4.4

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους
ή στις αξίες τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την
ηµεροµηνίες µετάβασης, µείον, τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να
επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται.
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Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε
την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει εκτιµηθεί ως εξής:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράµµατα

30 – 35 έτη
5 - 20 έτη
5 – 7 έτη
4 - 10 έτη
3 – 5 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του
προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων
υλικών και άλλα γενικά κόστη.
∆ικαίωµα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων που
παραχωρούνται στα πλαίσια συµβάσεων κατασκευής ή εκµετάλλευσης έργων (αντισταθµιστικά οφέλη)
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους, εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης τους, µείον
τις αποσβέσεις.
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές
αποµείωσης.

4.5

Μειώσεις της αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο
ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου (καθαρή αξία πώλησης µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα
πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού
αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό της.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση του στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια
µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου
ενεργητικού. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που
αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση του στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση
του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.

4.6

Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια
άλλη επιχείρηση.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία της µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

• Χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά
13
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µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά
και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά
µέσα).

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη
αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.

• Στον Ισολογισµό του Οµίλου οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων
απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο «Παράγωγα
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο Όµιλος δεν κατείχε τέτοιου είδους χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέχρι την ηµεροµηνία παρουσίασης
των συγκεκριµένων καταστάσεων.
∆άνεια και Απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και
Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:

• απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
• απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το
κράτος,
• οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή
άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις
µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις της κατηγορίας αυτής.
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από της ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα
διαθέσιµα της πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και
τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά
πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
αποτελεσµάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που
είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών,
µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν
το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
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4.7

Αποθέµατα

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην
συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το
κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Η τιµή κτήσης των αποθεµάτων
προσδιορίζεται µε τη µέση ετήσια σταθµική τιµή.

4.8

Εµπορικές απαιτήσεις

Ο µεγαλύτερος όγκος πωλήσεων του Οµίλου πραγµατοποιείται λιανικά. Οι απαιτήσεις από πελάτες
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ενώ τυχόν υπόλοιπα που ξεφεύγουν των κανονικών ορίων
πίστωσης αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας της. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το
κόστος της χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό
αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του
περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία
µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση
τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.

4.9

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς
και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις
τραπεζικές καταθέσεις. Ο Όµιλος θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και της υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα.

4.10

Μετοχικό κεφάλαιο

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης αφαιρετικά από την καθαρή θέση. Τα
έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο
κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

4.11

∆ανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογη τους αξία
µειωµένη µε τα σχετικά έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο
στη περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται.
Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται βάσει της τιµής κλεισίµατος της εκάστοτε ηµεροµηνίας
ισολογισµού, µε εξαίρεση τα δάνεια εκείνα για τα οποία έχει καθοριστεί συγκεκριµένη ισοτιµία
µετατροπής και αποπληρωµής κατά τη σύναψή τους.

4.12

Μετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια

Με βάση το ∆ΛΠ 32, το στοιχείο της υποχρέωσης των συγκεκριµένων δανείων καθορίζεται µε βάση τη
παρούσα αξία όλων των συµβατικά καθορισµένων µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένο µε
επιτόκιο που ίσχυε εκείνη την περίοδο στην αγορά για παρόµοια δάνεια χωρίς το δικαίωµα µετατροπής.
Το υπόλοιπο µέρος, αν υπάρχει, αποτελεί στοιχείο της καθαρής θέσης αντιπροσωπεύοντας το
ενσωµατωµένο δικαίωµα µετατροπής της υποχρέωσης στα ίδια κεφάλαια του εκδότη.
Μετά τον επιµερισµό της αξίας του οµολόγου, οποιαδήποτε κέρδη ή ζηµίες που σχετίζονται µε το στοιχείο
της υποχρέωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, ενώ το τίµηµα που σχετίζεται µε τα
ίδια κεφάλαια αναγνωρίζεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης.
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Σε περίπτωση µετατροπής του δανείου η διαφορά µεταξύ του υπολοίπου της δανειακής υποχρέωσης και
του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια και συγκεκριµένα
στο κονδύλι «Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο».

4.13

Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενοι φόροι

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή φόρους ή φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους και προβλέψεις ενδεχόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των
αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς
τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου
εισοδήµατος της περιόδου και τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες
χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς
νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού
ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση
ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση
αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο
φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή
των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο άµεσο µέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Οι µεταβολές στα
στοιχεία του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου.

4.14

Παροχές προς το προσωπικό

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές
λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που
ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως
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στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα
οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης
περιλαµβάνουν συντάξεις ή τις παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η
επιχείρηση µετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς
περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων
παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο
στην περίοδο που αφορά.
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαιρόµενη)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται
τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος
προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις
καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών.
Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται
είτε ως µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.
Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί
την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων
του ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε
αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο
των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο
και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις
προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της
σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό
χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα
αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον
εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται
όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις
παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε
ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές
τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται
πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να
προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών
οµολόγων.

4.15

Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η
εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις
επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της
υποχρέωσης.
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Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.

4.16

Μισθώσεις

Εταιρία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα
από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη
χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων
µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.
Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της
διάρκειας µίσθωσής της εκτός από τις περιπτώσεις όπου το πάγιο στοιχείο είναι βέβαιο ότι θα περιέλθει
στην κυριότητα του Οµίλου µετά το τέλος της µισθωτικής περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές το πάγιο
αποσβένεται µε βάση την εκτίµηση της ωφέλιµη ζωή του.
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του
ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους
και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι
πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από
τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Εταιρία Οµίλου ως εκµισθωτής: Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται
στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του ισολογισµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης
ωφέλιµης ζωής τους µε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του
ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν της µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο
κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.

4.17

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ενδοεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

•

Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά
στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τους πελάτες και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.

•
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών
µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό της το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι
µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (της λογιστικής) αξίας.
•

Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το
χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
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4.18

∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την
Γενική Συνέλευση των µετόχων.

5.

∆ιαχείριση κινδύνων

5.1

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Οι εργασίες του Οµίλου τον εκθέτουν σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει. Η πολιτική
που εφαρµόζει ο Όµιλος στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω:
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες του Οµίλου είναι
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Ο Όµιλος, µε την εξαίρεση των µετρητών
στην τράπεζα, δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δανείζεται σε
κυµαινόµενα επιτόκια. Η διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και
ενεργεί ανάλογα µε σκοπό να περιορίσει κατά το δυνατό τον κίνδυνο επιτοκίων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο Όµιλος δεν έχει
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου γιατί διαθέτει τα προϊόντα του σε ένα µεγάλο αριθµό
πελατών. Εφαρµόζονται οι διαδικασίες εκείνες που βεβαιώνουν ότι οι χονδρικές πωλήσεις προϊόντων
γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθείται σε συνεχή βάση η
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων
περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται
λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο Όµιλος υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που
προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα (∆ολάριο, Λίρες Κύπρου, Γιεν κ.α). Η πολιτική του
Οµίλου είναι να µην µπαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγµατικής αντιστάθµισης, διότι προς το
παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριµένα συστήµατα πρόβλεψης ή αποφυγής τυχόν
µελλοντικών συναλλαγµατικών ζηµιών.
Εκτίµηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Οµίλου είναι
περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό.
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6.

Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς
Η κύρια δραστηριότητα του Οµίλου είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών
ειδών, ειδών διακόσµησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου.

6.1

Αποτελέσµατα επιχειρηµατικών τοµέων 31 Μαρτίου 2006 και 2005

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το 9µηνο της τρέχουσας χρήσης 2005/2006 έχουν ως εξής:
1/7/2005-31/03/2006

Πωλήσεις προς τρίτους
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
µη κατ/να
Σύνολο εσόδων
Σύνολο Λειτουργικών κερδών
Χρηµατοοικονοµικά
Αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

Λιανική

Χονδρική

Λοιπά

Σύνολο

211.306.503

2.524.163

-

213.830.666

-

-

2.568.420

211.306.503

2.524.163

2.568.420
2.568.420

216.399.086

50.160.095

599.188

616.742

51.376.025

50.160.095

599.188

(3.809.049)
(3.192.307)

(3.809.049)
47.566.976
(13.710.388)
33.856.588

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το 9µηνο της προηγούµενης χρήσης 2004/2005 έχουν ως εξής:
1/7/2005-31/03/2005

Πωλήσεις προς τρίτους
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
µη κατ/να
Σύνολο εσόδων
Σύνολο Λειτουργικών κερδών
Χρηµατοοικονοµικά
Αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

Λιανική
171.150.212

Χονδρική
4.906.613

-

-

171.150.212

Λοιπά
-

Σύνολο
176.056.823
1.195.414

4.906.613

1.195.414
1.195.414

177.252.237

39.502.043

1.132.463

(376.072)

40.258.434

39.502.043

1.132.463

(4.531.116)
(4.907.188)

(4.531.116)
35.727.318
(11.803.713)
23.923.605
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6.2

Κατανοµή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηµατικό τοµέα 31 Μαρτίου 2006
και 30 Ιουνίου 2005

Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηµατικούς
τοµείς για την περίοδο 31/03/2006 και 30/6/2005 αναλύεται ως εξής:
31/03/2005
Λιανική
Ενεργητικό Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Ενεργητικού
Ενοποιηµένο Ενεργητικό

271.578.518

6.596.486

52.594.509

655.426

Υποχρεώσεις Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Υποχρεώσεων

Λοιπά

Χονδρική

271.578.517

Σύνολο

6.596.486

278.175.004
42.900.418

42.900.418

42.182.850

321.075.421
53.249.803

267.825.486

267.825.486
321.075.421

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις
30/6/2005

Λιανική

Ενεργητικό Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Ενεργητικού

231.676.142

Ενοποιηµένο Ενεργητικό

Λοιπά

Χονδρική

Σύνολο

15.897.197

-

247.573.339

231.676.142

15.897.197

49.702.603
49.702.603

49.702.603
297.275.942

Υποχρεώσεις Τοµέα
Μη κατανεµηµένα στοιχεία
Υποχρεώσεων

58.107.190

665.489

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

58.107.190

58.772.679
238.503.263
238.503.263

665.489

238.503.263
297.275.942

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς

6.3

Πληροφοριακά στοιχεία πωλήσεων ανά γεωγραφικό τοµέα 31 Μαρτίου 2006 και 2005

Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τοµέα της 31 Μαρτίου 2006 και 2005 έχουν ως ακολούθως:
1/7/2005-31/03/2006

1/7/2004-31/03/2005

Πωλήσεις προς τρίτους
Ελλάδα Αττική
Ελλάδα Επαρχία
Ευρωζώνη
Τρίτες Χώρες
Μη κατανεµηµένα λειτουργικά έσοδα
Σύνολο

84.406.485

69.611.103

109.132.047

91.031.830

20.288.576

15.374.652

3.557

39.237

2.568.420

1.195.414

216.399.086

177.252.237
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6.4

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων ανά γεωγραφικό τοµέα περιόδου 31 Μαρτίου 2006
και 30 Ιουνίου 2005

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων ανά γεωγραφικό
τοµέα περιόδων 31 Μαρτίου 2006 και 30 Ιουνίου 2005:
1/7/2005-31/03/2006
Υπόλοιπο µη κυκλοφοριακών στοιχείων ενεργητικού
Ελλάδα Αττική
Ελλάδα Επαρχία
Ευρωζώνη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ελλάδα Αττική
Ελλάδα Επαρχία
Eυρωζώνη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο
Επενδύσεις
Ελλάδα Αττική
Ελλάδα Επαρχία
Eυρωζώνη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο

7.

1/7/2004-30/6/2005

35.606.388
96.603.937
20.520.766
2.709.133
155.440.224

36.415.095
91.164.832
19.442.053
147.021.980

77.675.143
72.276.423
15.428.007
255.624
165.635.197

76.541.846
63.268.792
10.443.324
150.253.962

1.373.862
11.148.154
1.719.307
2.709.133
16.950.456

9.150.395
13.247.677
251.201
22.649.273

Κόστος πωληθέντων

Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται κυρίως από πώληση εµπορευµάτων (παιχνίδια, είδη βιβλιοπωλείου
και βρεφικά είδη). Άλλου είδους έσοδα περιλαµβάνονται στα «Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης».
Το κόστος πωληθέντων του Οµίλου έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

1/7/200531/03/2006

1/7/200431/03/2005

1/7/200531/03/2006

1/7/200431/03/2005

74.646.810

71.941.639

70.297.004

67.099.683

Αγορές εµπορευµάτων από το εσωτερικό

52.954.330

48.464.863

52.264.246

47.824.362

Αγορές εµπορευµάτων από τρίτες χώρες

78.418.568

38.944.177

78.052.410

38.560.718

8.508.810

4.484.612

8.079.634

4.595.254

Κόστος πωληθέντων
(ποσά σε ευρώ)
Αποθέµατα εµπορευµάτων κατά την
έναρξη της περιόδου

Αγορές εµπορευµάτων από ευρωζώνη

(22.067)

(66.868)

(22.067)

(66.868)

Επιστροφές αγορών εµπορευµάτων

(1.726.070)

(1.638.396)

(1.613.181)

(1.511.081)

Εκπτώσεις αγορών

(2.533.058)

(2.108.211)

(2.529.770)

(2.105.843)

Εκπτώσεις τζίρου

(6.788.777)

(6.101.801)

(6.788.777)

(6.101.801)

1.179

1.429

1.179

1.429

10.044

9.357

10.044

9.357

(95.541.639)

(62.270.833)

(90.629.828)

(58.061.999)

(1.306.819)

(919.052)

(1.306.819)

(919.052)

106.621.311

90.740.916

105.814.075

89.324.159

Προϋπολ. -προπληρ. εκπτώσεις αγορών

Αγορές περιόδου αερίου ηλίου
Αγορές λοιπών υλικών
Αποθέµατα εµπορευµάτων στη λήξη της
περιόδου
Έσοδα από ιδιοχρησιµοποίηση
αποθεµάτων/τεκµαρτά έσοδα
Σύνολο
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8.

Έξοδα διάθεσης / διοίκησης

Η παράθεση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έξοδα διάθεσης
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
εξόδου από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης
Έξοδα µισθοδοσίας
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Σύνολο

1/7/200531/03/2006

H ETΑΙΡΕΙΑ

1/7/200431/03/2005

Σύνολο

1/7/200431/03/2005

109.151
23.676.008
169.720
10.061.844
785.000
8.363.509
5.091.253

57.754
15.837.162
211.814
6.739.558
578.029
6.177.683
4.647.735

109.151
22.449.182
169.720
10.061.844
785.000
7.453.882
5.091.253

57.754
14.650.743
211.814
6.739.558
578.029
5.236.059
4.484.720

48.256.485

34.249.735

46.120.032

31.958.677

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έξοδα διοίκησης
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
εξόδου από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης
Έξοδα µισθοδοσίας
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων

1/7/200531/03/2006

1/7/200531/03/2006

H ETΑΙΡΕΙΑ

1/7/200431/03/2005

1/7/200531/03/2006

1/7/200431/03/2005

72.768
3.542.934
792.404
1.660.100
62.373
896.334
1.166.674

38.503
5.379.231
1.356.400
1.664.759
45.073
1.054.487
893.214

72.768
3.201.822
771.079
1.080.400
22.760
816.078
602.487

38.503
5.035.576
1.319.774
1.172.810
19.508
852.191
512.845

8.193.587

10.431.667

6.567.394

8.951.207

Σηµειώνεται ότι, η Εταιρεία, προέβη στην παρούσα χρήση, και ειδικότερα στα έξοδα µισθοδοσίας, σε
ανακατανοµή των κλειδών µερισµού ως προς τα έξοδα διοίκησης –διάθεσης στην αναλυτική της
λογιστική µε συνέπεια την ισόποση µείωση των εξόδων διοίκησης και την αύξηση των εξόδων διάθεσης,
χωρίς ουδεµία επίδραση στο συνολικό αποτέλεσµα.

9.

Λοιπά έσοδα και λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης αφορούν έσοδα ή έξοδα από την λειτουργική δραστηριότητα
του Οµίλου. Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

1/7/200531/03/2006

1/7/200431/03/2005

H ETΑΙΡΕΙΑ
1/7/200531/03/2006

1/7/200431/03/2005

Έσοδα παρεποµένων ασχολιών
Επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.∆.
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο

866.580
99.310
1.602.530
2.568.420

916.064
49.282
230.068
1.195.414

859.646
99.310
1.545.129
2.504.085

905.729
49.282
230.068
1.185.079

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Λοιπές προβλέψεις
Φόροι µεγάλης ακίνητης περιουσίας
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο

19.000
167.579
1.765.099
1.951.678

1.800
221.475
1.348.210
1.571.485

19.000
167.579
1.765.099
1.951.678

1.800
221.475
1.348.210
1.571.485
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Τα Λοιπά έσοδα αφορούν κυρίως πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές και κέρδη από είσπραξη
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων. Οι Λοιπές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν τις προβλέψεις περιόδου για
επισφαλείς απαιτήσεις και εκκρεµείς δίκες. Τα Λοιπά έξοδα αφορούν στο µεγαλύτερο µέρος ζηµιές από
καταστροφές ανασφάλιστων εµπορευµάτων.

10.

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Χρηµατοδοτικό κόστος - καθαρό
Χρεωστικοί τόκοι:
Χρηµ/κό κόστος πρόβλεψης
αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Τραπεζικών µακροπρ. δανείων
Χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τραπεζικών βραχυπρ. δανείων
Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Μείον: Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζών-λοιποί
Καταθέσεων προθεσµίας
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος

11.

1/7/200531/03/2006

H ETΑΙΡΕΙΑ

1/7/200431/03/2005

1/7/200531/03/2006

1/7/200431/03/2005

38.709
3.999.853
227.041
12.495
11.557
35.297

31.360
4.731.670
185.078
11.605
8.696
32.979

38.709
3.531.886
225.179
4
11.557
32.453

31.360
4.132.887
184.127
1.638
8.697
21.109

4.324.952

5.001.388

3.839.788

4.379.818

10.764
505.139

9.236
461.036

10.764
351.824

9.236
355.766

515.903
3.809.049

470.272
4.531.116

362.588
3.477.200

365.002
4.014.816

Φόρος εισοδήµατος

Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής για την Εταιρεία µέχρι
30/6/2005 ανήρχετο σε 35% ενώ για τα κέρδη από 1/7/2005 ο φόρος πρέπει να υπολογιστεί µε
συντελεστή 32%. Κατά συνέπεια ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου 1/7/2005-31/03/2006 υπολογίστηκε
µε συντελεστή 32% επί των κερδών της µητρικής και 10% κατά µέσο όρο επί των κερδών της θυγατρικής
JUMBO TRADING LTD.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούµενης
περιόδου µε προβλέψεις ποσών που ενδεχοµένως να προκύψουν από τον έλεγχο ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων
κερδών
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων
λόγω αλλαγής του φορολογικού
συντελεστή
Μεταφορά αναβαλλόµενων φόρων
στο αποτέλεσµα
Πρόβλεψη ενδεχόµενων
φορολογικών διαφορών
φορολογικών ελέγχων ανέλεγκτων
χρήσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/7/2005 1/7/2004 31/03/2006
31/03/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/2005 1/7/2004 31/03/2006
31/03/2005

13.331.133

11.249.585

12.496.444

10.926.081

(295.885)

-

(295.885)

-

577.214

472.390

578.561

472.882

97.926

81.738

97.926

81.738

13.710.388

11.803.713

12.877.046

11.480.701
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12.

Κέρδη ανά µετοχή

Η ανάλυση των βασικών κερδών ανά µετοχή για τον Όµιλο έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/7/2005 1/7/2004 31/03/2006
31/03/2005
Κέρδη που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος
του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
(Ευρώ ανά µετοχή)

13.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/2005 1/7/2004 31/03/2006
31/03/2005

33.856.588

23.923.605

27.734.191

21.011.578

48.674.274

45.619.200

48.674.274

45.619.200

0,70

0,52

0,57

0,46

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

α. Πληροφορίες σχετικά µε τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Η διοίκηση του Οµίλου προέβη σε επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων της κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες χρήσης των παγίων στοιχείων της
και όχι µε βάση τα φορολογικά κριτήρια.
Με βάση την ελληνική φορολογική νοµοθεσία η Εταιρεία την 31/12/2004 διενήργησε αναπροσαρµογή
της αξίας κτήσης των γηπέδων και των κτιρίων της. Για σκοπούς ∆ΠΧΠ η συγκεκριµένη αναπροσαρµογή
αντιλογίστηκε επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτονται από τα ∆ΠΧΠ. Οι επιδράσεις από τις
συγκεκριµένες αλλαγές παρουσιάζονται στη σηµείωση 32 των οικονοµικών καταστάσεων.
Με βάση το ∆ΠΧΠ 1 ο Όµιλος είχε δικαίωµα να κρατήσει προηγούµενες αναπροσαρµογές αν αυτές
απεικονίζουν την αξία κτήσης των παγίων που θα προσδιοριζόταν µε βάση τα ∆ΠΧΠ. Η διοίκηση του
Οµίλου εκτιµά ότι οι αξίες έτσι όπως εµφανίζονται κατά την ηµεροµηνία µετάβασης δεν απέχουν
ουσιωδώς από το κόστος κτήσης που θα προσδιοριζόταν κατά την 30/6/2004 αν εφαρµόζονταν τα
∆ΠΧΠ.
Με βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές υπήρχαν κονδύλια πολυετούς απόσβεσης (έξοδα κτήσης
ακινητοποιήσεων και συµβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα) τα οποία αποσβένονταν είτε εφάπαξ είτε
τµηµατικά και ισόποσα σε µία πενταετία. Με βάση τα ∆ΠΧΠ και τις εκτιµήσεις της Εταιρείας τα στοιχεία
αυτά προσαύξησαν την αξία κτήσης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι δε αποσβέσεις τους
αναπροσαρµόστηκαν µε βάση τις λογιστικές εκτιµήσεις που ακολουθήθηκαν στα πάγια που επιβάρυναν
(αναπροσαρµογή ωφέλιµης ζωής ενσώµατων ακινητοποιήσεων).
β. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων (πλην των οικοπέδων) υπολογίζονται µε την σταθερή
µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράµµατα

30 – 35 έτη
5 - 20 έτη
5 – 7 έτη
4 - 10 έτη
3 – 5 έτη

Οι συνολικές επιδράσεις σχετικά µε την αναπροσαρµογή της ωφέλιµης ζωής έχουν απεικονιστεί στον
πίνακα µεταβολής ιδίων κεφαλαίων και αποτελεσµάτων. Οι επιδράσεις αυτές παρουσιάζονται στην
σηµείωση 32 των οικονοµικών καταστάσεων.
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Η ανάλυση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και της εταιρείας έχει ως εξής:
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Η κίνηση των παγίων µέσα στην περίοδο αναλύεται ως εξής:
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Η κίνηση των παγίων µέσα στην περίοδο αναλύεται ως εξής:
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γ. Εµπράγµατες ασφάλειες παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σε ότι αφορά τα πάγια της µητρικής εταιρείας δεν υπάρχουν βάρη και εµπράγµατες ασφάλειες ενώ για
την θυγατρική Jumbo Τrading LTD υπάρχουν οι εξής υποθήκες και προσηµειώσεις:
31/03/2006
£
Τράπεζα Κύπρου:
Κτίριο Λεµεσού
Κτίριο Λακατάµειας
Εµπορική Τράπεζα:
Κτίριο Λακατάµειας

14.

31/03/2006
€

1.500.000
2.000.000

2.616.888
3.489.184

1.900.000

3.314.724

Επενδύσεις σε ακίνητα (εκµισθώσεις ακινήτων)

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης ο Όµιλος προσδιόρισε ως επενδύσεις σε ακίνητα ιδιοκτησίες ή τµήµα
ιδιοκτησιών οι οποίες µπορούν να αποτιµηθούν ξεχωριστά και αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του υπό
εκµετάλλευση ακινήτου. Ο Όµιλος αποτιµά τις συγκεκριµένες επενδύσεις στο αναπόσβεστο κόστος
µειωµένο µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης.
Συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία για τις συγκεκριµένες επενδύσεις συνοψίζονται ως εξής:
Τοποθεσία ακινήτου

Περιγραφή - Λειτουργία ακινήτου

Έσοδα από ενοίκια
1/7/2005 31/03/2006

Λιµάνι Θεσσαλονίκης

Νέα Ευκαρπία

Μία (1) οριζόντια ιδιοκτησία (χώρος στάθµευσης
αυτοκινήτων 198 θέσεων) στον Α’ πάνω από το
ισόγειο όροφο, µε επιφάνεια 6.422,17 τ.µ., επί του
ιδίου κτιρίου
Κατάστηµα

Σύνολο

1/7/2004 31/03/2005

53.631

51.826

205.218

198.719

258.849

250.545

Καµία από τις θυγατρικές δεν κατείχε επενδύσεις σε ακίνητα µέχρι την 31/03/2006.
Το αναπόσβεστο κόστος των επενδύσεων αυτών αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια)
Αξία κτήσης 30/6/2004

11.162.372

Σωρευµένες αποσβέσεις

(1.264.352)

Υπόλοιπο την 30/6/2004

9.898.020

Αξία κτήσης 30/6/2005

11.162.372

Σωρευµένες αποσβέσεις

(1.636.431)

Υπόλοιπο την 30/6/2005

9.525.941

Αξία κτήσης 31/03/2006

11.162.372

Σωρευµένες αποσβέσεις

(1.915.490)

Υπόλοιπο την 31/03/2006

9.246.882
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Η κίνηση του λογαριασµού για την περίοδο έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Επενδύσεις σε ακίνητα (κτίρια)

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 1/7/2004
Υπόλοιπο την 30/6/2005
Προσθήκες
Υπόλοιπο την 31/03/2006

11.162.372
11.162.372
0
11.162.372

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1/7/2004
- Προσθήκες
Υπόλοιπο την 30/6/2005
- Προσθήκες
Υπόλοιπο την 31/03/2006

(1.264.352)
(372.079)
(1.636.431)
(279.059)
(1.915.490)

Οι εύλογες αξίες εκτιµάται ότι δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναγραφόµενες στα βιβλία της Εταιρείας
για τα συγκεκριµένα ακίνητα.

15.

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Το υπόλοιπο του κονδυλίου της µητρικής αναλύεται ως εξής:
Επωνυµία
JUMBO TRADING
LTD
JUMBO EC.B

Έδρα
Αβραάµ Αντωνίου 9- 2330 Κάτω
Λακατάµια Λευκωσία-Κύπρος
Σόφια, λεωφ. Yanko Sakuzon 9AΒουλγαρία

Ποσοστό συµµετοχής

Ποσό συµµετοχής
11.074.190

100%
100%

255.624
11.329.814

Η Εταιρεία στις 1.9.2005 προχώρησε στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας «JUMBO EC.B» στη Σόφια
Βουλγαρίας, η δραστηριότητα της οποίας αναµένεται να ξεκινήσει το 2007. Τον Νοέµβριο του 2005 η
συγκεκριµένη θυγατρική εταιρεία προέβη σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου το οποίο καλύφθηκε
κατά 100% από την µητρική εταιρεία JUMBO A.E.E.
Η «JUMBO EC.B» περιλήφθηκε για πρώτη φορά στην ενοποίηση του Οµίλου από την ηµεροµηνία
σύστασής της. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά την παρουσιαζόµενη περίοδο
συµπεριλαµβάνεται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης (purchase method). Οι αξίες των συνδεδεµένων
εταιρειών εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής εταιρείας στο κόστος κτήσης.
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου τα υπόλοιπα που παρουσιάζονται παραπάνω
έχουν απαλειφθεί.

16.

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του κονδυλίου αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

∆οσµένες εγγυήσεις

2.871.381

2.790.536

2.851.273

2.776.095

Σύνολο

2.871.381

2.790.536

2.851.273

2.776.095

Το σύνολο του κονδυλίου «∆οσµένες εγγυήσεις» αφορά µακροπρόθεσµες εγγυήσεις καθώς και απαιτήσεις
από ποινικές ρήτρες µακροπρόθεσµου χαρακτήρα οι οποίες θα εισπραχθούν µετά το τέλος της επόµενης
χρήσης.
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Η εύλογη αξία των συγκεκριµένων απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή που παρουσιάζεται στις
οικονοµικές καταστάσεις και υπόκειται σε επανεκτίµηση ετησίως.

17.

Αποθέµατα

Η ανάλυση των αποθεµάτων έχεις ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006
Εµπορεύµατα

Μείον: Πρόβλεψη αποτίµησης
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

31/03/2006

30/6/2005

74.802.816

96.379.828

70.297.004

-

-

-

-

101.272.026

74.802.816

96.379.828

70.297.004

5.750.000

154.488

5.750.000

-

95.522.026

74.648.327

90.629.828

70.297.004

στην

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

18.

30/6/2005

101.272.026

Λοιπά
Σύνολο

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες τα οποία σε γενικές γραµµές
βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη και εκτίµηση σχετικών οικονοµικών
πληροφοριών. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Κάθε
διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Η
συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες είναι περιορισµένη
καθόσον είναι ασφαλούς είσπραξης και ρευστοποιούνται κανονικά.
Η ανάλυση των πελατών καθώς και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

31/03/2006

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

1.246.021

1.646.926

4.045.997

2.724.511

56.460

49.267

56.460

49.267

Επιταγές εισπρακτέες

3.188.696

2.098.438

2.923.392

1.825.385

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

(126.686)

(109.601)

(31.500)

(14.000)

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

4.364.491

3.685.030

6.994.349

4.585.163

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

12.744.705

15.252.515

12.744.705

15.252.515

Σύνολο

17.109.196

18.937.545

19.739.054

19.837.678

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα

Η ανάλυση της κίνησης των προβλέψεων έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2004

H ETΑΙΡΕΙΑ
-

-

Σχηµατισθείσα πρόβλεψη 1/7/2004-30/6/2005

109.601

14.000

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005
Επιπρόσθετες προβλέψεις περιόδου
Συναλλαγµατική διαφορά

109.601
17.500
(415)

14.000
17.500
-

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2006

126.686

31.500
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19.

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/03/2006

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

Χρεώστες διάφοροι
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά
συνδεδεµένων επιχειρήσεων

15.210.838

13.378.307

14.491.713

13.378.307

-

-

2.709.133

-

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο

9.347.840

8.698.780

9.347.840

8.698.780

Λοιπές απαιτήσεις

1.157.461

560.153

901.837

560.153

25.716.139

22.637.240

27.450.523

22.637.240

Καθαρές απαιτήσεις χρεωστών

Όπως αναλύεται στον ανωτέρω πίνακα το συνολικό ποσό των λοιπών απαιτήσεων περιλαµβάνει τις
απαιτήσεις του Οµίλου:
α) από διάφορους χρεώστες που αφορούν κυρίως απαιτήσεις της µητρικής από προκαταβολές
µισθωµάτων νεοαναγειρόµενων µισθίων καταστηµάτων,
β) Το κονδύλι των βραχυπροθέσµων απαιτήσεων κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων, αρχικώς αφορούσε
ποσά προς δανεισµό, τα οποία δόθηκαν για προκαταβολή αγοράς παγίων στοιχείων της θυγατρικής
JUMBO EC.B της Βουλγαρίας, ή αποπληρωµή των οποίων θα πραγµατοποιείτο µετά τη χρήση 2007, η δε
αποτίµηση του δανείου έγινε µε βάση τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία:
αναγνώριση και αποτίµηση». Με απόφαση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, τα συγκεκριµένα κεφάλαια θα
αποτελέσουν µέρος της συνολικής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής JUMBO EC.B η
οποία θα πραγµατοποιηθεί εντός της επόµενης χρήσης.
γ) από απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο λόγω προκαταβολής του φόρου
εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης παρακρατούµενους φόρους και χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ
δ) από λοιπές απαιτήσεις που προέρχονται από λογαριασµούς διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
(όπως εκτελωνιστές), χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού, ασφαλιστικές αποζηµιώσεις κλπ.

20.

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού αφορούν τα εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/03/2006

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

Προπληρωµένα έξοδα

2.409.941

2.350.488

2.409.941

2.350.488

Εκπτώσεις επί αγορών

47.601

225.801

47.601

225.801

2.457.542

2.576.289

2.457.542

2.576.289

Σύνολο

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού αφορούν κυρίως έξοδα εποµένων χρήσεων όπως
ασφάλιστρα, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.

21.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασµών
τραπεζών
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο

H ETΑΙΡΕΙΑ

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

2.911.346

2.234.480

2.892.233

2.205.558

2.355.837

1.626.271

1.569.091

1.626.271

19.563.111

27.593.810

11.563.156

20.630.597

24.830.294

31.454.561

16.024.480

24.462.426
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Οι καταθέσεις προθεσµίας αφορούν βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας. Το επιτόκιο των
λογαριασµών προθεσµίας ανήλθε σε 2,33% – 2,40% ενώ των καταθέσεων όψεως σε 0,15%.

22.

Ίδια Κεφάλαια

22.1

Μετοχικό κεφάλαιο
Ονοµαστική
αξία
µετοχής

Αξία
κοινών
µετοχών
(µετοχικό
κεφάλαιο)

45.619.200

0,8

36.495.360

-

36.495.360

-

-

-

-

-

45.619.200

0,8

36.495.360

-

36.495.360

4.895.265

0,8

3.916.212

11.098.497

15.014.709

50.514.465

0,8

40.411.572

11.098.497

51.510.069

Αριθµός
µετοχών
Υπόλοιπο την 1η
Ιουλίου 2004
Έκδοση Νέων Μετοχών
Υπόλοιπο την 30η
Ιουνίου 2005
Έκδοση Νέων Μετοχών
Υπόλοιπο την 31η
Μαρτίου 2006

Υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

Η Εταιρεία την 11/10/2005 προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €
3.916.212 µε έκδοση 4.895.265 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,80 € έκαστη, λόγω
µετατροπής 2.719.596 οµολογιών του από 11.10.2000 µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου σε µετοχές. Το
σύνολο του µετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 40.411.572,
διαιρούµενο σε 50.514.465 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,80 η κάθε µία. Από την µετατροπή
αυτή του ΜΟ∆ προέκυψε διαφορά η οποία καταχωρήθηκε στο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων
«Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο» € 11.098.497. Η πιστοποίηση από το ∆.Σ. της Εταιρείας της αύξησης αυτής
του µετοχικού κεφαλαίου έγινε την 12/10/2005. Συνολικά προέκυψαν έξοδα αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου € 67.742 τα οποία αφαιρέθηκαν από την καθαρή θέση.
Το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην από 27/10/2005 συνεδρίαση του, ενέκρινε την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση των 4.895.265 αυτών νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας. Ηµεροµηνία
έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών ορίστηκε η 3η Νοεµβρίου 2005.
Οι µετοχές που προέκυψαν από την αύξηση δόθηκαν στους δικαιούχους µετόχους (κατόχους οµολογιών)
της Εταιρείας.

33

Λοιπά αποθεµατικά

5.764.780
142.403
5.907.183
5.907.183

14.229

14.229
14.229
-

25.066.341
15.966.720
41.033.061
41.033.061

14.229
14.229
14.229

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκτακτα
Ειδικά
αποθεµατικά
αποθεµατικά

41.033.061

25.066.341
15.966.720
41.033.061
-

ΟΜΙΛΟΣ
Έκτακτα
Ειδικά
αποθεµατικά
αποθεµατικά

8.916
8.916
(8.916)
-

Λοιπά
αποθεµατικά

-

8.916
8.916
(8.916)

Λοιπά
αποθεµατικά

34.420.333
17.557.819
51.978.152
(8.916)
51.969.237

Σύνολο

51.969.237

34.420.333
17.557.819
51.978.152
(8.916)

Σύνολο
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Σηµειώνεται ότι τα έκτακτα αποθεµατικά είναι πλήρως φορολογηµένα και ελεύθερα προς κεφαλαιοποίηση (διανοµή) µετά από σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων.

3.566.067
1.448.696
5.014.763
5.014.763

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2004
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2006

5.907.183

5.014.763

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2006

5.764.780
142.403
5.907.183
-

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

3.566.067
1.448.696
5.014.763
-

Τακτικό
αποθεµατικό

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2004
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών έχει ως εξής:

22.2
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23.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Τα κονδύλια που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές
και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης
των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι
παροχές που αντιστοιχούν στην ολοκληρωµένη υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης
αντιµετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναµενόµενες παροχές κατά το έτος µετά την ηµεροµηνία
αποτίµησης (µελλοντική υπηρεσία). Στους υπολογισµούς λαµβάνονται υπόψη τα ποσά της αποζηµίωσης
συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τον νόµο 2112/20 και τα δεδοµένα σχετικά µε τους ενεργούς
εργαζοµένους κατά τον Ιούνιο των ετών 2004 και 2005.
Για τους υπολογισµούς, χρειάστηκε να κάνουµε υποθέσεις για τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν τα
αποτελέσµατα της εκτίµησης, όπως το επιτόκιο προεξόφλησης και η µελλοντική αύξηση αποδοχών. Αυτές
οι υποθέσεις διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το IAS 19 και µετά από σύµφωνη εκτίµηση της διοίκησης της
εταιρείας. Η συγκεκριµένη υποχρέωση για την 31/03/2006 αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2004
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης
Χρησιµοποιούµενες προβλέψεις χρήσης
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005
Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ
948.102
379.891
(212.069)
1.115.924
220.628
1.336.552

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
948.102
379.891
(212.069)
1.115.924
220.628
1.336.552

Για την 30/6/2005 η υποχρέωση αναλύεται ως εξής:
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτουµένων υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές)
Μη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό

1.318.425
1.318.425
(202.501)
1.115.924

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς / (κέρδους)
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος επιπλέον παροχών
Άλλο έξοδο / (έσοδο)
Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων

178.513
41.813
220.326
159.565
379.891

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης
Εισφορές εργοδότη
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης

948.102
(212.069)
379.891
1.115.924

Μεταβολή στη παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκου
Εισφορές εργαζοµένων
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Έξοδα
Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα / (έσοδα)
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο
Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος)
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

948.102
178.513
41.813
(212.069)
159.565
202.501
1.318.425
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Οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων και στον ισολογισµό για την 31/03/2006
και 31/03/2005 αναλύονται ως εξής:
1/7/2004 31/03/2006

Λογαριασµός χρήσης της περιόδου

1/7/2004 31/03/2005

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς /(κέρδους)

181.919
38.709
-

96.257
31.360
-

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

220.628

127.617

Κόστος επιπλέον παροχών

220.628

127.617

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Επιτόκιο προεξόφλησης

31/03/2006

30/6/2005

4,0%

4,0%

Πληθωρισµός

2,5%

2,5%

Αυξήσεις αποδοχών

3,5%

3,5%

Σε ότι αφορά τις θυγατρικές επιχειρήσεις δεν έχει σχηµατιστεί σε βάρος της καθαρής θέσης και των
αποτελεσµάτων σχετική πρόβλεψη καθώς λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εργαζοµένων, το ύψος
των αποδοχών και την προϋπηρεσία,δεν προκύπτει ουσιώδη επίδραση στον Όµιλο.
Οι παροχές προς το προσωπικό σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006
31/03/2005

H ETΑΙΡΕΙΑ
31/03/2006
31/03/2005

Μισθοί, ηµεροµίσθια, επιδόµατα
εξοδα κοινωνικής ασφάλισης

26.664.544

20.849.849

25.096.605

19.319.775

Αποζηµιώσεις τερµατισµού
υπηρεσίας
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους

269.517
284.881

157.302
209.242

269.517
284.881

157.302
209.242

Πρόβλεψη αποζηµίωσης
προσωπικού εξόδου από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
Σύνολο

181.919
27.400.861

96.257
21.312.650

181.919
25.832.922

96.257
19.782.576

Το σύνολο των παραπάνω εξόδων περιλαµβάνεται στα έξοδα διάθεσης/διοίκησης στη κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Για την χρήση 2005/2006 προεγκρίθηκαν για τα πέντε (5) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που δεν
συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την Εταιρεία, οµόφωνα από την ετήσια τακτική γενική
συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα στις 7/12/2005 µικτές αµοιβές ποσό € 480.130. Για την περίοδο
1/7/2005 µέχρι 31/03/2006 η Εταιρεία κατέβαλε στα µέλη αυτά αµοιβές ποσού € 379.285 ενώ την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης κατέβαλε € 286.836. Oι καταβληθείσες µικτές αµοιβές για
τα µέλη αυτά του ∆.Σ., στη χρήση 2004/2005 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 377.520 ευρώ και
εγκρίθηκαν οριστικά από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα την 7/12/2005. Οι
ως άνω καταβληθείσες αµοιβές περιλαµβάνονται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως.
Τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα η εντεταλµένη Σύµβουλος και ο
Αντιπρόεδρος και νοµικός σύµβουλος της εταιρείας έχοντες σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (µισθωτοί)
αµείβονται για τις υπηρεσίες τους αυτές µε ετήσιες αποδοχές, οι οποίες περιλαµβάνονται στα έξοδα
διοίκησης της Εταιρείας. Το σύνολο των αποδοχών για τους ανωτέρω κατά την περίοδο 01/07/200531/03/2006 ανήλθε στο ποσό των € 163.911 µε κατώτερες µηνιαίες αποδοχές € 6.620 και ανώτερες
µηνιαίες αποδοχές € 7.320 έναντι αυτών της προηγούµενη περιόδου που ήταν € 155.030.
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Σε ότι αφορά την θυγατρική Jumbo Trading Ltd, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εργάζονται
στην εταιρεία έχοντες σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (µισθωτοί) έλαβαν για την περίοδο 1/7/200531/03/2006 ποσό € 229.672 (ήτοι Λ.Κ 131.763) ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης
είχαν λάβει € 265.280 περίπου (ήτοι Λ.Κ 153.782). Οι αµοιβές αυτές περιλαµβάνεται στο έξοδα
διοικητικής λειτουργίας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. Η συνολική αµοιβή των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2004/2005 ήταν € 409.597 (Λ.Κ. 234.711) και περιλαµβάνεται στο
έξοδα διοικητικής λειτουργίας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης 2004/2005.
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις
οικογένειές τους).

24.

∆ανειακές υποχρεώσεις

Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

-

14.839.802

-

14.839.802

-

14.748.629

-

14.748.629

60.084.304

60.888.576

60.084.304

60.888.576

6.073.413

8.896.570

-

-

6.207.171

6.883.353

6.207.171

6.872.872

72.364.888

106.256.930

66.291.475

97.349.879

Οµολογιακό δάνειο µετατρέψιµο
σε µετοχές
Οµολογιακό δάνειο µη
µετατρέψιµο σε µετοχές
Κοινοπρακτικό δάνειο
Λοιπά τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Σύνολο

24.1

H ETΑΙΡΕΙΑ

Μακροπρόθεσµα δάνεια

Οµολογιακά ∆άνειο Μετατρέψιµο σε µετοχές
Η Εταιρεία, σε εκτέλεση της από 11.05.2000 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της σε συνδυασµό µε την από 11/10/2000 σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής,
είχε εκδώσει Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο, µη εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
ονοµαστικής αξίας € 11.765.106,38, 4ετούς διάρκειας, στα πλαίσια του οποίου κυκλοφόρησαν και
διατέθηκαν στους δικαιούχους µετόχους 2.764.800 οµολογίες ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης € 4,25
η κάθε µία. Οι όροι του ΜΟ∆ τροποποιήθηκαν µε την από 14/11/2002 και από 17/12/2003 Γενικές
Συνελεύσεις των µετόχων, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες από 31/3/2003 και 26/5/2004 Γενικές
Συνελεύσεις των οµολογιούχων της εταιρείαςζ
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους κατά την από 11.10.2005 επέτειο του ΜΟ∆, υπέβαλλαν στην
Εκπρόσωπο του Οµολογιακού ∆ανείου «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία έχει υπεισέλθει
νόµιµα στη θέση της «Societe Generale» αιτήσεις-δηλώσεις µετατροπής των οµολογιών τους σε
ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, µε συνηµµένα τα πρωτότυπα σώµατα των οµολογιών τους, 17
Οµολογιούχοι, οι οποίοι κατείχαν συνολικά 2.719.596 οµολογίες, τις οποίες δηλώσεις µαζί µε τα
πρωτότυπα σώµατα των τίτλων των οµολογιών έθεσε υπόψη όλων των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Έτσι στην επέτειο του δανείου την 11/10/2005 η Εταιρεία προέβη στην µετατροπή του
µεγαλύτερου µέρους του δανείου σε µετοχές, εφόσον δεν µετατράπηκαν 107 οµολογίες.
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 το συγκεκριµένο δάνειο αποτελεί σύνθετο χρηµατοοικονοµικό µέσο. Η Εταιρεία
εφάρµοσε αναδροµικά τις διατάξεις του ∆ΛΠ 32 και προέβη στην αποτίµησή του σύµφωνα µε τις
διατάξεις που προβλέπει το εν λόγω πρότυπο (σηµείωση 4.12) µεταφέροντας το εναποµείναν υπόλοιπο
(αποφορολογηµένο) από την διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας του δανείου και της παρούσας
αξίας του στο κονδύλι «Λοιπά αποθεµατικά». Κατά τη µετατροπή του δανείου η διαφορά µεταξύ της
ονοµαστικής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και του υπολοίπου του δανείου όπως αυτό είχε
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αποτιµηθεί µε βάση τα ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39, αναγνωρίστηκε σαν στοιχείο καθαρής θέσης και
µεταφέρθηκε στο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων «Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο».
Η κίνηση του δανείου κατά την ηµεροµηνία µετατροπής είχε ως εξής:
15.068.735
(3.916.212)
(4.801)
(49.225)
11.098.497

Υπόλοιπο δανείου προ µετατροπής
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Αναβαλόµενοι φόροι αναγνωρισµένοι απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Έξοδα και τακτοποίηση λοιπών αποθεµατικών
Τελική διαφορά υπέρ το άρτιο
Οµολογιακό δάνειο µη µετατρέψιµο σε µετοχές

Σύµφωνα µε την από 17/12/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σε
συνδυασµό µε την από 9/2/2004 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής εξεδόθη κοινό
οµολογιακό δάνειο ποσού € 45.000.000. ∆ιοργανωτές αυτού οι «EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ» και «BNP
Paribas». Τον ρόλο του πληρεξουσίου των καταβολών και του εκπροσώπου των οµολογιούχων ανέλαβε η
τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.».
Η µητρική Εταιρεία, η οποία είναι εκδότρια, εξέδωσε µέχρι την 31/03/2006 την πρώτη σειρά οµολογιών
ύψους € 15.000.000. Βάσει της από 12/2/2004 σύµβασης του δανείου για το διάστηµα που η Εταιρεία δεν
προχωράει στην έκδοση της δεύτερης σειράς οµολογιών ύψους € 30.000.000 επιβαρύνεται µε προµήθεια
αδράνειας ποσοστού 0,4% ετησίως επί της αξίας των µη εκδοθέντων οµολογιών. Αποτιµάται µε τη µέθοδο
του πραγµατικού επιτοκίου. Την 31/03/2006 το πραγµατικό τριµηνιαίο επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό
1,207%.
Κοινοπρακτικό δάνειο
Την 13/2/2004 και 24/5/2004 υπογράφηκαν οι σχετικές συµβάσεις για παράταση, τροποποίηση και
αναδιατύπωση του κοινοπρακτικού δανείου ποσού € 60.000.000 µε συντονίστρια τράπεζα την «BNP
Paribas». Η διάρκειά του ορίστηκε πενταετής από 13/2/2004 έως 13/2/2009 αποπληρώνοντας αυτό σε
δύο δόσεις από τις οποίες η πρώτη ποσού € 20.000.000 σε 48 µήνες και η δεύτερη ποσού € 40.000.000 σε
εξήντα µήνες.
Το δάνειο αποτιµάται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Την 31/03/2006 το πραγµατικό ετήσιο
επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό 6,091%.
Τόσο για το κοινοπρακτικό δάνειο όσο και για το οµολογιακό µη µετατρέψιµο σε µετοχές εκτός από το
βασικό συµβατικό επιτόκιο υπάρχει και ένα περιθώριο το οποίο προσδιορίζεται µε βάσει τους
ακόλουθους δείκτες σε ενοποιηµένη βάση:




Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις /Ίδια κεφάλαια
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων /καθαροί τόκοι πληρωτέοι
Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις /Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

Για τον υπολογισµό του πραγµατικού επιτοκίου λαµβάνονται υπόψη οι χρηµατοροές των δανείων µε
βάση τους συµβατικούς όρους µε σκοπό την κατανοµή των τόκων στη διάρκεια του δανείου.
Οι λήξεις των µακροπρόθεσµων δανείων αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

Από 1 µέχρι 2 έτη

35.749.769

2.220.752

34.916.435

-

Από 2 µέχρι 5 έτη

42.556.203

93.714.998

40.056.203

90.477.007

3.573.413

4.579.248

-

-

81.879.385

100.514.998

74.972.638

90.477.007

Μετά από 5 έτη
Σύνολο
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24.2

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Ο Όµιλος έχει συνάψει χρηµατοδοτικές µισθώσεις για ακίνητο στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης όπου
χρησιµοποιείται ως κατάστηµα καθώς και µεταφορικά µέσα, η ανάλυση των οποίων παρουσιάζεται στη
σηµείωση 13. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

Μέχρι 1 έτος

1.152.077

1.115.739

1.131.386

1.105.476

Από 1 µέχρι 5 έτη

5.277.330

5.454.451

5.258.283

5.444.188

Μετά από 5 έτη

1.820.394

2.391.321

1.820.395

2.389.611

Σύνολο

8.249.801

8.961.511

8.210.064

8.939.275

(1.166.506)

(1.243.547)

(1.160.154)

(1.240.776)

7.083.295

7.717.964

7.049.910

7.698.499

Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

Μέχρι 1 έτος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

876.124

834.611

842.739

825.627

Από 1 µέχρι 5 έτη

4.492.595

4.649.709

4.492.595

4.640.726

Μετά από 5 έτη

1.714.576

2.233.644

1.714.576

2.232.146

Σύνολο

7.083.295

7.717.964

7.049.910

7.698.499

24.3

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις/Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
την επόµενη χρήση

Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006
Οµολογιακό δάνειο µετατρέψιµο
σε µετοχές
Οµολογιακό δάνειο µη
µετατρέψιµο σε µετοχές
Τραπεζικά δάνεια-πληρωτέα στην
επόµενη χρήση
Λοιπός βραχυπρ. ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων πληρωτέες στην
επόµενη χρήση
Σύνολο

H ETΑΙΡΕΙΑ
30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

-

-

-

-

14.888.334

-

14.888.334

833.334

1.141.421

-

-

-

51.950

-

-

876.124

834.611

842.739

825.627

16.597.792

2.027.982

15.731.073

825.627

Όπως έχει προαναφερθεί το οµολογιακό δάνειο µετατρέψιµο σε µετοχές αποπληρώθηκε στην πρώτη
επέτειό του µετά την παράταση, την 11/10/2005, µε µετατροπή των οµολογιών και την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου (σηµείωση 24.1).
Τα µεσοσταθµικά επιτόκια αναλύονται ως εξής:
Τραπεζικός δανεισµός µακροπρόθεσµος
Τραπεζικός δανεισµός βραχυπρόθεσµος
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

31/03/2006
5,642%
5,500%
4,505%

30/6/2005
5,823%
5,750%
4,127%
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25.

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Η ανάλυση έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

31/03/2006

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

100.000

56.000

100.000

Επιταγές µακράς λήξεως
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Προσθήκες

56.000
56.000

312.000

56.000

312.000

(112.000)

(356.000)

(112.000)

(356.000)

-

56.000

-

56.000

1.210

7.348

1.210

7.348

44

423

44

423

-

(6.561)

-

(6.561)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

1.254

1.210

1.254

1.210

Σύνολο

1.254

57.210

1.254

57.210

Μειώσεις
Υπόλοιπο τέλους περιόδου
Ληφθείσες εγγυήσεις
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Προσθήκες
Μειώσεις

26.

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές
διαφορές έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

Απαίτηση

30/6/2005

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Αποθεµατικά
Τακτοποίηση αναβαλόµενου φόρου
αποθεµατικών µετατροπής οµολογιακού
δανείου
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1.386.359

5.559.934

1.515.210

5.392.623

217.297

555.431

130.865

380.450

-

547

-

4.801

Προβλέψεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Mακροπρόθεσµα δάνεια

3.289
563.421
1.176.246

8.852
957.179

539.022
1.129.626

995.676

(10.428.554)

(10.428.554)

(10.058.289)

(10.058.289)

(7.081.942)

(3.346.611)

(6.743.565)

(3.284.739)

Συµψηφισµός
Σύνολο

Αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση

3.735.331

3.458.827
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Για την Εταιρεία τα αντίστοιχα κονδύλια αναλύονται ως ακολούθως:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2006
Απαίτηση

30/6/2005

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Αποθεµατικά
Τακτοποίηση αναβαλλόµενου φόρου
αποθεµατικών µετατροπής
οµολογιακού δανείου
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1.386.359

5.554.470

1.515.210

5.385.788

217.297

555.431

130.865

380.450

-

547

-

4.801

Προβλέψεις
Παροχές σε εργαζοµένους
Mακροπρόθεσµα δάνεια

3.289
563.421
1.176.246

8.852
957.179

539.022
1.129.626

995.676

(10.423.090)

(10.423.090)

(10.065.124)

(10.065.124)

(7.076.478)

(3.284.739)

(6.750.401)

(3.298.409)

Συµψηφισµός
Σύνολο
Αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση

27.

3.729.867

3.451.992

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όµιλο και την εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες
νοµικές ή τεκµαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα
εκκαθάρισης τους µέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να υπολογιστεί
αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις αφορούν ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων και
εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες η Εταιρεία είναι πιθανό ότι δε θα δικαιωθεί. Η ανάλυσή
τους έχει ως εξής:
Η Εταιρεία αναπροσάρµοσε το σωρευµένο υπόλοιπο κερδών εις νέο µε την εν λόγω πρόβλεψη. Η
επίδραση στο λογαριασµό προβλέψεων αναλύεται κατωτέρω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Προβλέψεις
ενδεχόµενων
φορολογικών
υποχρεώσεων
για ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προβλέψεις
ενδεχόµενων
φορολογικών
υποχρεώ-σεων
για ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

Προβλέψεις
για
δικαστικές
υποθέσεις

Προβλέψεις
για δικαστικές
υποθέσεις

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2004

89.413

24.100

89.413

24.100

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
χρήσεως

108.984

1.800

108.984

1.800

-

-

-

-

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005

198.397

25.900

198.397

25.900

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
περιόδου

97.926

1.500

97.926

1.500

-

-

-

-

296.323

27.400

296.323

27.400

Υπόλοιπα την 31η Μαρτίου 2006
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28.

Προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του κονδυλίου αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

H ETΑΙΡΕΙΑ

31/03/2006

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

Προµηθευτές

5.841.726

7.559.109

7.119.239

7.844.903

Γραµµάτια Πληρωτέα &
υποσχετικές

1.682.086

2.644.217

1.682.086

2.644.217

34.864.953

28.434.248

34.183.841

28.310.222

1.828.169

810.884

1.828.169

810.883

44.216.934

39.448.458

44.813.335

39.610.225

Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

29.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των φορολογικών υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006
Έξοδο φόρου που
αναλογεί στην περίοδο
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

H ETΑΙΡΕΙΑ
30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

13.331.133

16.724.124

12.496.444

16.268.736

7.615.684

3.384.870

7.336.510

2.977.784

20.946.817

20.108.994

19.832.954

19.246.520

Το έξοδο του φόρου που αναλογεί στην περίοδο περιλαµβάνει και τον αναβαλλόµενο φόρο.

30.

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

H ETΑΙΡΕΙΑ

30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

Προµηθευτές παγίων

987.587

3.502.631

987.587

3.502.631

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

992.634

816.646

992.634

816.646

3.622.711

2.510.388

3.412.296

2.376.743

736.007

935.750

718.255

868.730

Τοκοµερίδια πληρωτέα

39.818

58.201

39.818

58.201

Μερίσµατα πληρωτέα

142.865

138.249

142.865

138.249

∆εδουλευµένα έξοδα

2.336.827

1.564.527

1.956.478

914.353

Λοιπές υποχρεώσεις

79.809

82.696

79.809

82.696

8.938.258

9.609.088

8.329.742

8.758.249

Πιστωτές ∆ιάφοροι
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

Σύνολο
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31.

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

31/3/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2006
31/3/2005

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου µετά φόρων

33.856.588

23.923.605

27.734.191

21.011.578

13.612.461

11.721.975

12.779.120

11.398.963

6.257.927

5.540.950

5.693.740

4.997.565

181.919

96.257

181.919

96.257

Προσαρµογές για:

Φόρο
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
Λοιπές προβλέψεις

116.926

83.538

116.926

83.538

Τόκοι και συναφή έσοδα

(515.903)

(470.272)

(362.588)

(365.002)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4.324.952

5.001.388

3.839.788

4.379.818

57.834.870

45.897.441

49.983.096

41.602.717

(20.873.699)
(1.268.051)

9.691.096
(776.629)

(20.332.824)
(2.023.026)

9.037.684
(100.425)

118.747

(1.380.409)

118.747

(1.380.409)

4.037.075
(80.845)
(18.066.773)

9.823.659
(68.504)
17.289.213

4.714.032
(75.178)
(17.598.249)

10.214.803
(68.504)
17.703.149

39.768.097

63.186.654

32.384.847

59.305.866

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Άλλα
Ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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32.

Ανάλυση προσαρµογών µετάβασης και πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ

Οι προσαρµογές του Οµίλου αφορούν ουσιαστικά µόνο την µητρική αφού η θυγατρική εταιρεία JUMBO
TRADING LTD εφάρµοζε τα ∆ΛΠ από προγενέστερη ηµεροµηνία.

32.1

Επίδραση προσαρµογών µετάβασης στα ίδια κεφάλαια
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30-Ιουν-2005

1-Ιουλ-2004

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε τα
ελληνικά πρότυπα

31-Μαρ-2005

75.391.012

99.659.317

112.138.168

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων πολυετούς απόσβεσης στον
Ισολογισµό και µεταφορά της αναπόσβεστης αξίας και των σωρευµένων
αποσβέσεων στα κέρδη εις νέον

(339.474)

(105.632)

(214.530)

Επίδραση από την διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης και της
αποσβεστέας αξίας χρήσης των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού

8.342.712

9.982.921

9.534.774

Επίδραση από την αναγνώριση των εξόδων πολυετούς απόσβεσης ως πάγια
περιουσιακά στοιχεία και µεταφορά των αποσβέσεων λόγω µεταβολής του
συντελεστή απόσβεσης στα κέρδη εις νέον

2.837.317

3.543.120

3.407.390

-

(2.589.708)
228.094

(2.589.708)
219.321

15.248

15.248

15.248

7.755.264

11.113.226

-

Επίδραση από µεταφορά των µισθωµάτων χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε
αποπληρωµή κεφαλαίου

484.123

1.314.183

1.118.166

Επίδραση από µεταφορά των µισθωµάτων χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε
χρηµατοοικονοµικό κόστος

-

(226.287)

(172.079)

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής αξίας κτήσης ακινήτων Ν.2065/1992 της 31/12/2004
Αντιλογισµός αποσβέσεων αναπροσαρµογής Ν.2065/1992 της 31/12/2004
Επίδραση από την αναγνώριση εξόδων στην αξία κτήσης παγών χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από την
Γ.Σ.

Πρόβλεψη δεδουλευµένου τόκου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

(4.096)

(22.988)

(16.144)

Επίδραση από τον υπολογισµό αποσβέσεων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που
προέρχονται από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

(160.308)

(373.900)

(311.366)

Αποτίµηση µακροπρόθεσµων δανείων - υπολογισµός τόκων σύµφωνα µε τη
Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου

(109.543)

(386.456)

(294.184)

(2.648.855)

(3.180.545)

(3.127.193)

Επίδραση από την αποτίµηση του οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές
Αναστροφή αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασεις που αφαιρέθηκαν από το προϊόν
δανείου
Μεταφορά εξόδων σε προϊον δανείου
Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Μετατροπής
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου
Προβλέψεις ενδεχόµενων φορολογικών υποχρεώσεων για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις
Αναγνώριση συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

95.120

190.773

166.592

610.267
(2.875.727)

610.267
(14.000)
684
(3.451.992)

610.267
0
2.705
(3.348.609)

-

-

(11.249.093)

(89.413)

(198.397)

(171.151)

18.375

2.128

23.420

(948.102)

(1.074.111)

(1.065.265)

-

(41.813)

(10.453)

(24.100)
12.958.808

(25.900)
15.308.915

(25.900)
(7.719.267)

88.349.820

114.968.232

104.418.902

Αναγνώριση λοιπών µη ενσωµατωµένων φόρων ως λοιπών οργανικών εξόδων
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προσαρµογών
Επενδεδυµένα κεφάλαια σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης

(221.475)
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32.2

Επίδραση προσαρµογών µετάβασης στα αποτελέσµατα
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30-Ιουν-2005

1-Ιουλ-2004
Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε τα
ελληνικά πρότυπα

31-Μαρ-2005

-

48.941.724

34.425.299

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων πολυετούς απόσβεσης στον
Ισολογισµό και µεταφορά της αναπόσβεστης αξία και των αποσβέσεων περιόδου
στα αποτελέσµατα

-

233.842

124.944

Επίδραση στα αποτελέσµατα από την διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης
και της αποσβεστέας αξίας χρήσης των ενσώµατων παγίων στοιχείων του
ενεργητικού

-

1.640.209

1.192.062

Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης λόγω µεταβολής του συντελεστή απόσβεσης
των εξόδων πολυετούς απόσβεσης που αναγνωρίστηκαν ως πάγια περιουσιακά
στοιχεία

-

705.802

570.073

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής αξίας κτήσης ακινήτων Ν.2065/1992 της 31/12/2004

-

-

-

Αντιλογισµός αποσβέσεων αναπροσαρµογής Ν.2065/1998 της 31/3/2005

-

35.092

26.319

Αναστροφή αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασης που είχαν κεφαλαιοποιηθεί σε
προηγούµενες χρήσεις

-

-

-

Κεφαλαιοποίηση εξόδων - αυξητικά της αξίας κτήσης

-

-

-

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από την
Γ.Σ.

-

-

-

Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και
υποχρεώσεις

-

-

-

Επίδραση από µεταφορά των µισθωµάτων χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε
αποπληρωµή κεφαλαίου

-

830.060

634.043

Επίδραση από µεταφορά των µισθωµάτων χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε
χρηµατοοικονοµικό κόστος

-

(226.287)

(172.079)

Πρόβλεψη δεδουλευµένου τόκου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

-

(18.891)

(12.048)

Επίδραση από τον υπολογισµό αποσβέσεων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που
προέρχονται από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

-

(213.592)

(151.058)

Αποτίµηση µακροπρόθεσµων δανείων - υπολογισµός τόκων σύµφωνα µε τη
Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου

-

(276.912)

(184.641)

Επίδραση από την αποτίµηση του οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές

-

(531.690)

(478.338)

Αναστροφή αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασεις που αφαιρέθηκαν από το προϊόν
δανείου

-

95.653

71.473

Μεταφορά εξόδων σε προϊον δανείου
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας

-

(14.000)
(43.818)
(576.265)

27.115
(472.882)

Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου

-

(16.153.793)

(11.249.093)

Προβλέψεις ενδεχόµενων φορολογικών υποχρεώσεων για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις

-

(108.984)

(81.738)

Αναγνώριση συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης στα αποτελέσµατα

-

(16.247)

5.045

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

-

(126.009)

(117.163)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

-

(41.813)

(10.453)

Αναγνώριση λοιπών µη ενσωµατωµένων φόρων ως λοιπών οργανικών εξόδων

-

Λοιπές προβλέψεις

-

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Σύνολο προσαρµογών

(221.475)
(1.800)
(14.809.443)

(1.800)
(10.501.694)
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Επιδράσεις από προσαρµογές ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Ο Όµιλος προέβη σε επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των ενσώµατων ακινητοποιήσεών του κατά την
µετάβαση στα ∆ΠΧΠ. Από την επανεκτίµηση αυτή προέκυψε σωρευτικά κέρδος το οποίο κατά την
30/6/2004 ωφέλησε το υπόλοιπο κερδών εις νέον κατά ποσό € 8.342.712 το οποίο αναλύεται ως εξής:
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων επίπλων και σκευών λόγω επαναπροσδιορισµού
ωφέλιµης ζωής
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων µηχανηµάτων λόγω επαναπροσδιορισµού
ωφέλιµης ζωής
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων κτιρίων λόγω επαναπροσδιορισµού ωφέλιµης ζωής

2.464.773
1.497.451
4.380.488
8.342.712

Επίσης σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο η Εταιρεία αναγνώρισε σαν στοιχεία των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων στοιχεία εξόδων πολυετούς απόσβεσης τα οποία κατά τα προηγούµενα λογιστικά
πρότυπα δεν θεωρούνταν σαν στοιχεία προσθετικά του κόστους των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ενώ
αναπροσαρµόστηκαν οι σωρευµένες αποσβέσεις τους σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή των κτιρίων. Λοιπά
έξοδα πολυετούς απόσβεσης τα οποία δεν πληρούσαν τα κριτήρια αναγνώρισης µεταφέρθηκαν στα
αποτελέσµατα εις νέον κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Η ανάλυση για την 30/6/2004 έχει ως εξής:
Αξία κτήσης
Μεταφορά εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα αποτελέσµατα
Μεταφορά σωρευµένων αποσβέσεων λογαριασµών εξόδων
πολυετούς απόσβεσης λόγω αναγνώρισής τους στις ασώµατες
ακινητοποιήσεις
Λογισµός αποσβέσεων σύµφωνα µε τα χρόνια ωφέλιµης ζωής

1.949.313

Σωρευµένες
αποσβέσεις

Υπόλοιπο

1.609.839

339.474

3.113.889
(276.572)
2.837.317

Τέλος, στη χρήση που έληγε την 30/6/2005 η µητρική εταιρεία έπρεπε να αντιλογήσει την
αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων της που διενεργήθηκε σύµφωνα µε τον Ν 2065/92 διότι δεν
αποτελεί στοιχείο προς αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Το συνολικό
ποσό που αντιλογίστηκε κατά την 30/6/2005 ανέρχεται σε € 2.589.708 ενώ των αποσβέσεων της
αναπροσαρµογής σε € 228.094.
Επίδραση από την αποτίµηση οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές
Ο Όµιλος δεν ήταν δυνατό να εφαρµόσει την εξαίρεση που προβλέπει το ∆ΠΧΠ 1 αναφορικά µε τα
σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης καθώς το υπόλοιπο του δανείου
κατά την συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν είχε ακόµη εξοφληθεί ή µετατραπεί. Έτσι ο Όµιλος προχώρησε
στην αναδροµική εφαρµογή του προτύπου και προχώρησε στον διαχωρισµό του υπολοίπου της
µακροπρόθεσµης υποχρέωσης και του µέρους που αφορά την καθαρή θέση. Κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης χρησιµοποιήθηκαν οι όροι του δανείου που ίσχυαν εκείνη την ηµεροµηνία ενώ κατά την
αποτίµηση ενσωµατώθηκαν όλες οι ταµειακές ροές που προβλέπονταν από τις σχετικές συµβάσεις από
την αρχή έως τη λήξη του δανείου. Συνολικά η αρνητική επίδραση στην καθαρή θέση της εταιρείας
ανέρχεται σε € 2.648.855 και αναλύεται ως εξής:
Αναγνώριση σωρευµένου χρηµατοοικονοµικού κόστους σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
Αναλογία καθαρής θέσης – µεταφορά στα αποθεµατικά του οµίλου
Αντιλογισµός αναγνωρισµένου σωρευµένου χρηµατοοικονοµικού κόστους της εταιρείας
σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές

2.990.237
(13.717)
(327.665)
2.648.855

Επίδραση από την αναγνώριση του κόστους για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο Όµιλος για πρώτη φορά αναγνώρισε το συνολικό κόστος για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης και εξόδου από την υπηρεσία µε βάση τις αναλογιστικές παραδοχές του ∆ΛΠ 19. Το
σωρευµένο κόστος που επιβάρυνε την καθαρή θέση την 30/6/2004 ανέρχεται σε € 948.102.
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Επίδραση από την αναγνώριση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Ο Όµιλος σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ προέβη σε διαχωρισµό λειτουργικών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων
και αναγνώριση των τελευταίων στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ∆ΛΠ 17. Η
αναγνώριση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση µη κυκλοφοριακών
στοιχείων ενεργητικού στον ισολογισµό και την αναγνώριση χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο
παθητικό λόγω διαχωρισµού του χρηµατοοικονοµικού κόστους και του κεφαλαίου της µίσθωσης.
Συνέπεια των παραπάνω είναι οι παρακάτω επιδράσεις στην καθαρή θέση της εταιρείας για την
30/6/2004 και 30/6/2005:
30/6/2004
484.123

Όφελος από τη µεταφορά κεφαλαίου στην καθαρή θέση την 30/6/2004
Αντιλογισµός µισθωµάτων που επιβάρυναν το αποτέλεσµα και µεταφορά λόγω
αποπληρωµής κεφαλαίου
Συνολική επίδραση στην καθαρή θέση από την αναγνώριση και αποπληρωµή δόσεων
κεφαλαίου την 30/6/2005

830.060
1.314.183

Η σωρευτική επίδραση των αποσβέσεων των µη κυκλοφοριακών στοιχείων που επιβάρυναν την καθαρή
θέση της εταιρείας κατά την 30/6/2004 και 30/6/2005 ανήλθαν σε € 160.308 και 373.900 αντίστοιχα.
Προβλέψεις ενδεχόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
Στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία αναπροσάρµοσε τα ίδια κεφάλαια έως την 30/6/2005 και τα
αποτελέσµατά της για την περίοδο που έληξε την 31/03/2005 και 31/03/2006 µε πρόβλεψη ενδεχόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµειώσεις 11 και 27). Το ποσό που
προέκυψε € 89.413 για 30/6/2004 και € 198.397 για 30/6/2005 αναπροσάρµοσε την καθαρή θέση της
Εταιρείας.

33.

∆εσµεύσεις

Οι δεσµεύσεις αφορούν κυρίως λειτουργικές µισθώσεις µεταφορικών µέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες
ηµεροµηνίες. Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων
συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2006

H ETΑΙΡΕΙΑ
30/6/2005

31/03/2006

30/6/2005

Μέχρι 1 έτος

113.322

60.395

3.927

3.973

Από 1 µέχρι 5 έτη

179.848

232.963

1.636

4.582

22.276

102.999

-

-

315.445

396.357

5.563

8.555

Μετά από 5 έτη

34.

Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις της µητρικής για τις χρήσεις που λήγουν την 30/6/2004, 30/6/2005 και το
9µηνο 01/07/2005 - 31/03/2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει
το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο. Παρόλα αυτά η Εταιρεία διενέργησε πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές διαφορές που θα
προκύψουν σε φορολογικό έλεγχο (σηµείωση 27).
Η θυγατρική JUMBO TRADING LTD που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, έχει ελεγχθεί φορολογικά έως
την 31/12/2004. Καταρτίζει τις οικονοµικές της καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ και ως εκ τούτου
διενεργεί όποτε απαιτείται πρόβλεψη φορολογικών διαφορών επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατά της.
Επισηµαίνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι το φορολογικό καθεστώς είναι διαφορετικό στην Κύπρο ο
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υπολογισµός του φόρου διενεργείται διαφορετικά προσδιορίζοντας έτσι ακριβέστερα τυχόν προβλέψεις
µελλοντικών φόρων.
Σε ότι αφορά την θυγατρική που συστάθηκε στην Βουλγαρία στο 9µηνο της τρέχουσας χρήσης δεν έχει
ξεκινήσει την δραστηριότητα της και κατά συνέπεια δεν προκύπτει θέµα ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης.

35.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών JUMBO TRADING LTD
και JUMBO EC.B LTD.
Στις παρουσιαζόµενες περιόδους δραστηριοποιείται µόνο η κυπριακή εταιρεία JUMBO TRADING LTD
ενώ η δεύτερη, η οποία έχει την έδρα της στη Σόφια Βουλγαρίας δεν έχει αναπτύξει ακόµη εµπορική
δραστηριότητα.
Με τα συνδεδεµένα µέρη έγιναν οι πιο κάτω συναλλαγές:
Πωλήσεις /(αγορές) εµπορευµάτων

Πωλήσεις εµπορευµάτων JUMBO A.E.E. προς την JUMBO TRADING LTD
Αγορές εµπορευµάτων JUMBO A.E.E. από την JUMBO TRADING LTD

31/03/2006

31/03/2005

8.495.440
441.350

6.445.373
592.967

8.936.790

7.038.340

Καθαρό υπόλοιπο που προέρχεται από συναλλαγές µε τις θυγατρικές εταιρείες

Απαιτήσεις JUMBO A.E.E. από την JUMBO TRADING LTD
Υποχρεώσεις JUMBO A.E.E. προς την JUMBO TRADING LTD

Απαιτήσεις JUMBO A.E.E.από την JUMBO EC.D LTD
Υποχρεώσεις JUMBO A.E.E.προς την JUMBO EC.D LTD

31/03/2006

31/03/2005

3.640.729
80.314

2.656.786
149.625

3.721.043

2.806.411

2.709.133

-

-

-

2.709.133

-

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του
Οµίλου. Επίσης, οι όροι που διέπουν τις συναλλαγές µε τα ανωτέρω συνδεµένα µέρη είναι ισοδύναµοι µε
εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση (µόνο εφόσον οι όροι αυτοί µπορούν
να τεκµηριωθούν). Πέραν των ανωτέρω συναλλαγών και των υπολοίπων που έχουν γνωστοποιηθεί σε
άλλες σηµειώσεις και οι οποίες επιβάλλονται από άλλα πρότυπα δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε
συνδεδεµένα µέρη.
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36.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Με αποφάσεις της από 03.05.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, οι οποίες
εγκρίθηκαν µε την αρ. Κ2-6817/09.05.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης:
α) Η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε από το ∆ήµο Γλυφάδας (αρχική καταστατική έδρα) στο ∆ήµο
Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριµένα στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας Τ.Κ. 183 46, όπου στεγάζονται και
τα κεντρικά γραφεία αυτής.
β) Η αρχική τριακονταετής διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε σε 70 έτη.
γ) Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των € 44.452.729,20 µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών: α) έκτακτων (€ 41.033.060,66) και β) µέρος της διαφοράς από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο (€ 3.419.668,54). Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε εν µέρει κατά το ποσό €
30.308.679,00 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων 50.514.465 ονοµαστικών µετοχών της
Εταιρείας από € 0,80 σε 1,40 η κάθε µία και εν µέρει κατά το ποσό των € 14.144.050,20 µε έκδοση και
διανοµή δωρεάν 10.102.893 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 1,40 η κάθε µία. Το
συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο µετά την αύξηση ανέρχεται σε € 84.864.301,20, διαιρούµενο
σε 60.617.358 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,40 η κάθε µία.
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