JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/B/86/04
ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007
Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της JUMBO A.E.E. και του Ομίλου εταιρειών JUMBO.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις
που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
www.jumbo.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των τριμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:
15 Νοεμβρίου 2007
Ελεγκτική εταιρεία:
Grant Thornton
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Βασίλης Καζάς
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:
Δεν απαιτείται
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο ΟMIΛOΣ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/09/2007
30/06/2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------30/09/2007
30/06/2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 209.169.451
194.764.336
172.080.344
160.278.694
Επενδύσεις σε ακίνητα
8.977.131
9.140.059
8.977.131
9.140.059
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
2.734.348
2.737.900
30.714.222
22.717.794
Αποθέματα
133.482.181
121.725.701
127.124.552
116.687.037
Απαιτήσεις από πελάτες
22.293.226
19.242.436
26.042.822
20.591.887
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
105.983.579
89.796.169
79.349.284
71.648.674
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
482.639.916
437.406.601
444.288.355
401.064.145
================
================
=============== ================
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
84.864.301
84.864.301
84.864.301
84.864.301
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
150.169.632
136.907.134
122.705.442
111.816.783
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Σύνολο Καθαρής Θέσης
μετόχων εταιρίας (α)
235.033.933
221.771.435
207.569.743
196.681.084
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)= (α)+(β)
235.033.933
221.771.435
207.569.743
196.681.084
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
97.520.466
95.995.603
90.642.093
89.248.534
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.175.645
4.873.956
5.179.509
4.876.585
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
22.020.517
22.395.205
21.134.184
21.210.941
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
122.889.355
92.370.402
119.762.826
89.047.001
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
247.605.983
215.635.166
236.718.612
204.383.061
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
482.639.916
437.406.601
444.288.355
401.064.145
================
================
=============== ================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ο ΟMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------01/07/200701/07/200601/07/200701/07/2006-----------30/09/2007
--------------------------------------------------------------30/09/2006
-------------------------------------- ------------30/09/2007
-------------------------------------------------------30/09/2006
------------------------------------Κύκλος εργασιών
89.410.660
75.596.860
85.697.273
71.610.383
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------Μικτά κέρδη
43.136.299
36.236.625
39.207.784
32.690.185
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
18.831.073
15.340.921
16.162.001
12.843.011
Κέρδη προ φόρων
-------------17.366.215
------------------------------------ -------------13.945.103
------------------------------------ -------------14.743.111
------------------------------------ -------------11.559.483
-----------------------------------Μείον φόροι
-------------(4.117.809)
------------------------------------ -------------(3.248.505)
------------------------------------ -------------(3.854.452)
------------------------------------ -------------(3.003.741)
-----------------------------------Κέρδη μετά από φόρους
13.248.406
10.696.598
10.888.659
8.555.742
================
================
=============== ================
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας
13.248.406
Μετόχους μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
0,22
Μειωμένα κέρδη ανα μετοχή (σε €)
0,21
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -------------21.188.347
------------------------------------

10.696.598
0,18
0,17
-------------17.500.623
------------------------------------

0,18
0,17

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.07.2007 και 01.07.2006 αντίστοιχα)
221.771.435
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
13.248.406
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Συναλλαγματικές διαφορές
μετατροπής ξένων θυγατρικών
14.092
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
-------------------------------------------------Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)
235.033.933
================

Κέρδη περιόδου μετά φόρων
Προσαρμογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών
του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Άλλα
Μείον
Τόκοι πληρωθέντες
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και άυλων πάγιων στοιχείων
Ποσά προορισμένα για αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Δάνεια αναληφθέντα
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

0,14
0,13

-------------18.337.161
------------------------------------ -------------14.819.366
-------------------------------------------------------------------------------Η
-------ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-------------------------------------------------------------------30/09/2007
------------------------------------------------------30/09/2006
-----------------------------------

168.241.578

196.681.084

153.261.135

10.696.598
-

10.888.659
-

8.555.742
-

9.355

-

9.355

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα λήξης περιόδου

13.248.406

10.696.598

10.888.659

8.555.742

4.117.809
2.357.274

3.248.505
2.159.702

3.854.452
2.175.160

3.003.741
1.976.355

93.610

57.807

93.610

57.807

(475.289)
(184.991)
1.659.397
----------------------------------------------

177.376
(475.289)
177.376
(202.592)
(239.354)
(151.640)
1.598.410
1.658.244
1.435.168
------------------------(5.937)
--------------------- ------------------------------------------------ -------------------------(5.937)
---------------------

---------20.816.216
------------------------------------

---------17.729.869
------------------------------------ -----------17.955.481
------------------------------------ ----------15.048.612
------------------------------------

(11.760.793)
(7.286.587)

1.745.436
8.160.119

(10.437.515)
(5.767.408)

2.004.605
7.545.856

(3.534.043)
27.008.535
4.262

(3.271.594)
15.526.098
(5.011)

(3.534.043)
27.069.978
4.262

(3.271.594)
15.462.004
(5.011)

(93.239)
----------------(509.890)
-----------------------------

(273.820)
(91.845)
(271.625)
----------------(529.093)
----------------------------- ------------------------------------------------ -----------------------------------------------

24.644.459
---------------------------------------------

39.082.003
25.198.911
36.512.846
--------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------

(17.122.894)

(8.787.892)

(14.358.593)

(7.801.382)

1.020.000

3.001

1.020.000

3.001

-

-

-

(945.830)

--------------------239.354
-------------------------

(7.999.980)
(73)
--------------------202.592
------------------------- ----------------------239.354
------------------------- ---------------------151.640
-------------------------

----(15.863.540)
-----------------------------------------

---------(8.582.299)
------------------------------------ ------(21.099.219)
----------------------------------------- ----------(8.592.644)
------------------------------------

(267.179)

Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

----------------------------------------------Ο
--------ΟMIΛOΣ
----------------------------------------------------------------------30/09/2007
-------------------------------------------------------------30/09/2006
------------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο ΟMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------30/09/2007
30/09/2006
30/09/2007
30/09/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------Λειτουργικές δραστηριότητες

(290)
41.571.422
(530.965)

(107.341)

(290)
41.571.422
(96.385)

----------------(146.011)
-----------------------------

----------------(175.127)
----------------------------- ------------------(142.256)
----------------------------- -----------------(170.546)
-----------------------------

---------------(413.189)
------------------------------

---------40.865.040
------------------------------------ -----------------(249.597)
------------------------------ ----------41.304.201
------------------------------------

--------------8.367.730
-------------------------------

---------71.364.745
------------------------------------ ----------------3.850.095
------------------------------- ----------69.224.404
------------------------------------

52.078.722
------------------------(5.780)
---------------------

21.818.592

39.265.843

8.980.606

--------------------(55.943)
------------------------- ------------------------------------------------ -----------------------------------------------

60.440.671
93.127.394
43.115.938
78.205.010
=====
=========== =====
=========== =====
================
===========

Διαθέσιμα στο ταμείο
1.865.727
2.457.313
1.840.555
2.434.525
Υπόλοιπο αλληλόχρεων
λογαριασμών τραπεζών
6.680.523
7.891.408
6.680.523
5.920.212
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
---------51.894.421
------------------------------------ ---------82.778.673
------------------------------------ -----------34.594.859
------------------------------------ ----------69.850.273
-----------------------------------178.867.384
207.569.743
161.826.232
60.440.671
93.127.394
43.115.938
78.205.010
================
=============== ================ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων =====
=========== =====
=========== =====
================
===========
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.
1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση της 30.06.2006. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση είναι αυτή που έληξε την 30.06.2007. Η θυγατρική JUMBO TRADING LTD έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την 31.12.2004, σύμφωνα με το
Κυπριακό Φορολογικό Καθεστώς. Οι ανέλεγκτες φορολογικά περίοδοι είναι οι 01.01.2005-30.06.2005, 01.07.2005-30.06.2006 και 01.07.2006-30.06.2007. Oι θυγατρικές εταιρείες JUMBO EC.B LTD και JUMBO EC.R SRL δεν έχουν ξεκινήσει την
δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια δεν προκύπτει θέμα ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. Οι θυγατρικές εταιρείες ASPETΤO LTD και WESTLOOK SRL διανύουν την πρώτη τους χρήση και κατά συνέπεια δεν προκύπτει θέμα ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων. Ο Όμιλος για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού € 211 χιλ., εκ του οποίου ποσό € 49 χιλ. αφορά την τρέχουσα περίοδο.
2. Ο Όμιλος έχει διενεργήσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 1.713 χιλ. ,εκ του οποίου ποσό € 94 χιλ. αφορά την τρέχουσα περίοδο.
3. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής, και μέθοδο ενοποίησης που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:
Ενοποιημένη θυγατρική
Ποσοστό & είδος συμμετοχής
Έδρα
Μέθοδος ενοποίησης
JUMBO TRADING LTD
100% Άμεση
Κύπρος
Ολική ενοποίηση
JUMBO EC.B LTD
100% Άμεση
Βουλγαρία
Ολική ενοποίηση
JUMBO EC.R SRL
100% Άμεση
Ρουμανία
Ολική ενοποίηση
ASPETTO LTD
100% Έμμεση
Κύπρος
Ολική ενοποίηση
WESTLOOK SRL
100% Έμμεση
Ρουμανία
Ολική ενοποίηση
4. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2007.
5. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων που ακολουθήθηκαν την 30.06.2004 (IFRS Stable Platform).
6. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη της θυγατρικής JUMBO TRADING LTD (προσημειώσεις-υποθήκες α΄& β΄ τάξης), € 6.847 χιλ. (Λ.Κ 4.000 χιλ.) για εξασφάλιση δανειακών
τραπεζικών υποχρεώσεων.
7. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.
8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 2.521 (προηγ. περίοδος άτομα 1.563), Εταιρείας 2.361 (προηγ. περίοδος άτομα 1.446).
9. Ποσά πωλήσεων και αγορών, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα
κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
(80.147)
--------------------------------------------------

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

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

Όμιλος

Εταιρεία

-

3.985.586

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

-

84.617

γ) Απαιτήσεις

-

4.041.288

δ) Υποχρεώσεις

-

84.617

254.501

191.851

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

-

-

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

-

-

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

10.Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.2007-30.9.2007 ανήλθαν σε € 14.359 χιλ. και του Ομίλου σε € 17.123 χιλ.
11.Το Σεπτέμβριο του 2007 η θυγατρική JUMBO EC.B LTD προέβει σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από την μητρική εταιρεία JUMBO AEE και το οποίο ανέρχεται σε 16,9 εκατ. Ευρώ.
12.Την 15.08.2007 από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κλειστό (λόγω της αργίας της 15ης Αυγούστου) υποκατάστημα της εταιρείας μας επί της οδού Κρέοντος αρ.30-32 στον Κολωνό. Από την πυρκαγιά δεν υπήρξαν ανθρώπινα
θύματα, καταστράφηκαν όμως ορισμένα εκ των παγίων περιουσιακών στοιχείων της, ως και εμπορεύματα, τα οποία είναι πλήρως ασφαλισμένα. Με ταχείς ρυθμούς αποκαταστάθηκαν οι υλικές ζημίες του κτιρίου, αντικαταστάθηκαν τα κατεστραμμένα
εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός αυτού, και το κατάστημα επαναλειτούργησε την 19.9.2007.

Μοσχάτο, 15 Νοεμβρίου 2007
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
KAI ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.

H ΔIEYΘYNTPIA OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
KAI ENTETAΛMENH ΣYMBOYΛOΣ

O ΛOΓIΣTHΣ

EYAΓΓEΛOΣ - AΠOΣTOΛOΣ BAKAKHΣ TOY ΓEΩPΓIOY
AP.ΔIAB. ΑΒ0631716/2006 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ Α.Ε.Α./Δ.Δ.-N.P.C. ΕΛΛΑΔΑ

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

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

ΠANAΓIΩTHΣ ΞHPOΣ TOY KΩN/NOY
A.Δ.T. Λ 370348/1977 - AP. AΔEIAΣ 0018111 A’ TAΞHΣ
τύπος 2102724090

