
 

 
  

 

 

 
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 
 

 

Για  τη  συγχώνευση  της  ανώνυμης  εταιρείας  «JUMBO  Ανώνυμη  Εμπορική  Εταιρεία»  με  απορρόφηση  της 
ανώνυμης  εταιρείας  «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ  Ανώνυμη  Εμπορική  και  Επενδυτική  Εταιρεία»  και  τη  διανομή  στους 
δικαιούχους μετόχους της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία» των 36.354.088 κοινών, 
άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που δικαιούνται αυτοί λόγω της Συγχώνευσης ονομαστικής αξίας 
ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) σύμφωνα με τις αποφάσεις:  

 

α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της JUMBO Α.Ε.Ε. στις 18 Μαΐου 2016 και  

β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. στις 18 Μαΐου 2016.  

 

Το  παρόν  Έγγραφο  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  του  Ν.  3401/2005  και  περιέχει  όλες  τις 
πληροφορίες  ισοδύναμες  με  εκείνες  του  Ενημερωτικού  Δελτίου,  όπως  ορίζονται  στον  Κανονισμό  (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  κατά  τη  συνεδρίασή  του  την  29.062016, 
ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου. 

 

 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 29η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
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1.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Η  κάτωθι  εισαγωγή  στο  Περιληπτικό  Σημείωμα  απαιτείται  προκειμένου  να  παράσχει  καθοδήγηση  στους 
αναγνώστες  του  Περιληπτικού  Σημειώματος.  Οι  απαιτήσεις  γνωστοποίησης  στα  Περιληπτικά  Σημειώματα, 
ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα A – E (A.1 – E.7).  

Το  παρόν  Περιληπτικό  Σημείωμα  περιέχει  όλα  τα  Στοιχεία  τα  οποία  απαιτείται  να  συμπεριληφθούν  ως 
περίληψη  σε  τέτοιου  είδους  κινητές  αξίες  και  στον  Εκδότη.  Επειδή  κάποια  Στοιχεία  δεν  απαιτείται  να 
αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. 

Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των 
κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο 
αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την 
αναφορά «Δεν συντρέχει». 

 

Ενότητα A — Εισαγωγή και προειδοποιήσεις 

A.1  Προειδοποιήσεις: 

  •  Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Εγγράφου του άρθρου 4 του 
Ν. 3401/2005, 

•ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του σε κινητές αξίες στη μελέτη του Εγγράφου στο 
σύνολό του, 

•  σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο παραπεμφθεί σε 
δικαστήριο,  ο  ενάγων  επενδυτής  ενδέχεται,  βάσει  της  εθνικής  νομοθεσίας  των  κρατών  μελών,  να 
υποχρεωθεί  να  αναλάβει  τα  έξοδα  μετάφρασης  του  Εγγράφου  πριν  από  την  έναρξη  της  νομικής 
διαδικασίας, και 

•αστική  ευθύνη  αποδίδεται  μόνο  στα  πρόσωπα  εκείνα  που  υπέβαλαν  το  Περιληπτικό  Σημείωμα, 
συμπεριλαμβανομένης  οποιαδήποτε  μετάφρασής  του  αλλά  μόνον  αν  το  Περιληπτικό  Σημείωμα  είναι 
παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, όταν διαβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του Εγγράφου ή δεν 
παρέχει,  όταν διαβάζεται με  τα υπόλοιπα μέρη  του Εγγράφου,  κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους 
επενδυτές που εξετάζουν να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. 

Α.2  Συναίνεση: 

•Συναίνεση  του  Εκδότη  ή  του  προσώπου  που  είναι  υπεύθυνο  για  τη  σύνταξη  του 
Εγγράφου όσον αφορά τη χρήση του Εγγράφου για μεταγενέστερη μεταπώληση ή 
τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές. 

•Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να γίνει μεταγενέστερη 
μεταπώληση  ή  τελική  τοποθέτηση  κινητών  αξιών  από  χρηματοοικονομικούς 
διαμεσολαβητές  και  στους  οποίους  παρέχεται  συναίνεση  για  τη  χρήση  του 
Εγγράφου. 

•Άλλοι  σαφείς  και  αντικειμενικοί  όροι  που  συνοδεύουν  τη  συναίνεση  και  είναι 
συναφείς για τη χρήση του Εγγράφου.  

•Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι επενδυτές ότι 
πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
προσφοράς  από  οποιονδήποτε  χρηματοοικονομικό  διαμεσολαβητή  κατά  τη 
στιγμή  πραγματοποίησης  της  εν  λόγω  προσφοράς  από  τον  χρηματοοικονομικό 
διαμεσολαβητή. 

Δεν συντρέχει 

 

Ενότητα B — Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής 

B.1  Νόμιμη και εμπορική  Η νόμιμη επωνυμία του Εκδότη είναι «Jumbo Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και ο διακριτικός 
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επωνυμία του εκδότη.  τίτλος  της  είναι  «Jumbo»  (εφεξής  η  «Jumbo»,  ή  η  «Εταιρεία»,  ή  η  «Απορροφώσα»,  ή  ο 
«Εκδότης»). Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και 
σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. 

B.2  Έδρα και νομική μορφή 
του εκδότη, νομοθεσία 
βάσει της οποίας ενεργεί 
ο εκδότης και χώρα 
σύστασης. 

Η  Jumbo  ιδρύθηκε το έτος 1986, με έδρα σήμερα στο Μοσχάτο Αττικής  (οδός Κύπρου 9 & 
Ύδρας),  είναι  καταχωρημένη  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  με αριθμό  καταχωρήσεως  (ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ.) 121653960000 
(πρώην  ΑΡ.  Μ.Α.Ε.  07650/006/Β/86/0004)  και  είναι  εισηγμένη  από  το  έτος  1997  στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών  (εφεξής  το «Χ.Α.»). Οι μετοχές  της  Jumbo  διαπραγματεύονται στην 
Κύρια Αγορά του Χ.Α. με τον κωδικό ΜΠΕΛΑ. 

Η Jumbo ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες και 
τις  εταιρείες  των  οποίων  οι  κινητές  αξίες  έχουν  εισαχθεί  προς  διαπραγμάτευση  σε 
οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

B.3  Περιγραφή της φύσης 
των τρεχουσών πράξεων 
και των κυριότερων 
δραστηριοτήτων του 
εκδότη ‐ και σχετικοί 
κύριοι παράγοντες 
αναφέροντας τις 
σημαντικότερες 
κατηγορίες προϊόντων 
που πωλήθηκαν ή/και 
υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν, και 
προσδιορισμός των 
κυριότερων αγορών στις 
οποίες δραστηριοποιείται 
ο εκδότης. 

Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Jumbo  είναι  η  λιανική  πώληση  παιχνιδιών,  βρεφικών  ειδών, 
εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εμπίπτει σύμφωνα 
με το δελτίο ΣΤΑΚΟΔ 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 
ΣΤΑΚΟΔ  525.9). Μικρό  τμήμα  των  δραστηριοτήτων  της  αποτελεί  και  η  χονδρική  εμπορεία 
παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους. 

 

Ο Όμιλος διαθέτει ένα δίκτυο 71 καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, 
καθώς  και  το  ηλεκτρονικό  κατάστημα  e‐jumbo.  Κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015  ο  Όμιλος 
απασχολούσε  5.913  άτομα,  εκ  των  οποίων  4.237  μόνιμο  προσωπικό  και  1.676  έκτακτο 
προσωπικό.  

 

B.4α  Περιγραφή των 
σημαντικότερων 
πρόσφατων τάσεων που 
επηρεάζουν τον εκδότη 
και των αγορών στις 
οποίες 
δραστηριοποιείται.  

Στην οικονομική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2015, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη ροή 
κεφαλαίων στην Ελλάδα οι οποίοι  ισχύουν μέχρι  και σήμερα.  Σε μία δύσκολη περίοδο για 
την ελληνική οικονομία, έντονης αβεβαιότητας, ο Όμιλος είχε προετοιμαστεί εγκαίρως ώστε 
να διαθέτει επαρκή αποθέματα, πολιτική, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Επίσης, οι 
εταιρείες  του  Ομίλου  παραμένουν  επαρκώς  κεφαλαιοποιημένες,  χωρίς  προβλήματα 
ρευστότητας και με τα ταμειακά διαθέσιμα να υπερβαίνουν τις δανειακές υποχρεώσεις. 

Στο  α’  εξάμηνο  της  χρήσης  01.07.2015‐30.06.2016  ο  κύκλος  εργασιών  του Ομίλου  ανήλθε 
στα € 371,75 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 8,97% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 
Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 72,52  εκατ.  έναντι € 62,67 
εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,72%. Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο είναι το πιο 
σημαντικό  για  την πορεία  των μεγεθών  του Ομίλου  καθώς περιλαμβάνει  την  περίοδο  των 
Χριστουγέννων που αποτελούν το 28% των ετήσιων πωλήσεων. 

Στο β’ εξάμηνο της χρήσης 01.07.2015‐30.06.2016 θα διατηρηθεί η θετική τάση αύξησης των 
πωλήσεων  και  της  κερδοφορίας  καθώς  τα  καταστήματα  στην  Ελλάδα  παρουσίασαν  μικρή 
άνοδο των πωλήσεων ενώ τα καταστήματα του εξωτερικού σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση 
των πωλήσεων. Παρά την αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα ο Όμιλος παρουσίασε θετικά 
αποτελέσματα  λόγω  της  διατήρησης  του  μικτού  περιθωρίου  κέρδους  καθώς  και  της 
συγκράτησης των δαπανών. 

Στα  πλαίσια  της  αναδιάρθρωσης  του  υπάρχοντος  δικτύου  καταστημάτων  η  Εταιρεία 
τερμάτισε τη λειτουργία δύο μικρών καταστημάτων τον Ιανουάριο του 2016 στην Ελλάδα με 
αποτέλεσμα  σήμερα  το  δίκτυό  της  να  αριθμεί  51  καταστήματα  5  στην  Κύπρο,  8  στη 
Βουλγαρία, 7 στη Ρουμανία ενώ λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα e‐jumbo. 

Επίσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015/2016, η Jumbo προχώρησε σε επέκταση 
της συνεργασίας της με την εταιρεία Veropoulos Dooel. Η συνεργάτιδα εταιρεία αναμένεται 
να επεκτείνει τη δραστηριότητά της, με το άνοιγμα ενός καταστήματος στη Σερβία. 

Στόχος  της  διοίκησης  του  Ομίλου  για  τη  χρήση  01.07.2016‐30.06.2017  παραμένει  η 
διατήρηση  της  τάσης  των  πωλήσεων  και  της  κερδοφορίας  σε  θετικά  επίπεδα  μέσω    της  
αποτελεσματικότερης  διαχείρισης  του  υπάρχοντος  δικτύου  και  υποδομών  του  Ομίλου, 
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καθώς και η επέκταση του δικτύου σε σημεία που δεν έχει ακόμα παρουσία ο  Όμιλος με την 
προσθήκη νέων καταστημάτων. Όσον αφορά τα αποθέματα, ο Όμιλος θα συνεχίσει και για 
την  τρέχουσα  χρήση  την  πολιτική  επαρκούς  αποθεματοποίησης  για  την  αδιάκοπη 
τροφοδοσία των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη και την προσθήκη νέων καταστημάτων 
στο ήδη υπάρχον δίκτυο. 

Μέχρι το τέλος της χρήσης 2016/2017, η διοίκηση στοχεύει να θέσει σε λειτουργία πέντε νέα 
καταστήματα, ένα στην Ελλάδα, ένα στη Βουλγαρία και τρία νέα καταστήματα στη Ρουμανία. 

Αναφορικά  με  τις  αβεβαιότητες  και  τους  κινδύνους  που  μπορούν  να  επιδράσουν  στα 
αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (βλ. ενότητα 2 «Παράγοντες Κινδύνου») η διοίκηση του 
Ομίλου  παρακολουθεί  και  αποτιμά  συνεχώς  τις  εξελίξεις  και  κάθε  επίδραση  που  οι 
διαμορφούμενες συνθήκες μπορεί να έχουν στη λειτουργία του, την οικονομική κατάσταση 
και τα αποτελέσματά του. Παρόλα αυτά όμως, η βιωσιμότητα της Εταιρείας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα της χώρας και την προσπάθειά της για ανασυγκρότηση και 
οικονομική ανάκαμψη εντός της ευρωζώνης. 

B.5  Εάν ο εκδότης είναι μέλος 
ομίλου, περιγραφή του 
ομίλου και της θέσης που 
κατέχει σε αυτόν ο 
εκδότης. 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Jumbo δεν ενοποιείτο από καμία άλλη εταιρεία.  

H  Jumbo είναι η ανώτατη μητρική των ακόλουθων οκτώ  (8) εταιρειών:  Jumbo Trading LTD, 
Jumbo  EC.B.  LTD,  Jumbo  EC.R.  SRL,  Aspetto  LTD, Westlook  SRL,  Rimokin  Properties  LTD, 
Geocam Holdings LTD και Geoform LTD, τις οποίες ενοποίησε στις 31.12.2015 με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης. 

Β.6  ‐ Στο βαθμό που είναι 
γνωστό στον εκδότη, το 
όνομα κάθε προσώπου το 
οποίο κατέχει, άμεσα ή 
έμμεσα, ποσοστό του 
κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου του 
εκδότη που πρέπει να 
κοινοποιείται δυνάμει 
της εθνικής νομοθεσίας 
του εκδότη, καθώς και το 
ύψος της συμμετοχής 
που κατέχει το πρόσωπο 
αυτό. 

‐ Διευκρινίζεται εάν οι 
κύριοι μέτοχοι του 
εκδότη κατέχουν 
διαφορετικά δικαιώματα 
ψήφου, εφόσον 
υπάρχουν.  

‐ Να αναφερθεί εάν και 
από ποιον ο εκδότης 
κατέχεται ή ελέγχεται, 
άμεσα ή έμμεσα, στο 
βαθμό που ο εκδότης 
γνωρίζει τις σχετικές 
πληροφορίες, και να 
περιγραφεί η φύση 
αυτού του ελέγχου. 

Κατά την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.05.2016, η οποία αποφάσισε 
μεταξύ  άλλων  την  παρούσα  Συγχώνευση,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Jumbo  ανήρχετο  στο 
ποσό των €161.911.113,21 και διαιρείτο σε 136.059.759 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας €1,19.  

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρουσιάζεται  η  μετοχική  σύνθεση  της  Εταιρείας  κατά  την 
13.05.2016, δηλαδή κατά την ημερομηνία καταγραφής της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
18.05.2016, η οποία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη Συγχώνευση: 

 

Μετοχική σύνθεση πριν από τη 
Συγχώνευση 

Μέτοχος  Αριθμός 
 Μετοχών 

% 
Συμμετοχής  

ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

36.354.088  26,72% 

FIDELITY LOW‐PRICED STOCK FUND  10.885.568  8,00% 

Capital Group Companies Inc  10.163.964  7,47% 

Λοιποί Μέτοχοι < 5%  78.656.139  57,81% 

Σύνολο  136.059.759  100,00% 

   
Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας στις 13.05.2016.  
 

Βάσει  των  κάτωθι  γνωστοποιήσεων  που  έχουν  αποσταλεί  στην  Εταιρεία  μέχρι  την 
13.05.2016 και είναι σε ισχύ, δυνάμει του Ν.3556/2007, ισχύουν τα ακόλουθα:  

•Σύμφωνα  με  την  από  12.01.2010  γνωστοποίησή  του,  βάσει  του  Ν.  3556/2007,  ο  κος 
Ευάγγελος‐Απόστολος Βακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., παρ' ότι ο ίδιος δεν κατείχε μετοχές της 
Εταιρείας,  γνωστοποίησε  ότι  κατείχε  έμμεσα  ποσοστό  26,79%  δικαιωμάτων  ψήφου, 
μέσω του αλλοδαπού ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο στις 07.01.2010 
απέκτησε  τον  έλεγχο  της  αλλοδαπής  εταιρείας  «TANOCERIAN MARITIME  S.A.»,  που 
είναι  κυρία  ποσοστού  99,99%  των  μετοχών  και  δικαιωμάτων  ψήφου  της  μετόχου 
«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ήταν μέτοχος 
της Εταιρείας με ποσοστό 26,79%. 

•Σύμφωνα  με  την  από  19.12.2012  γνωστοποίησή  της,  βάσει  του  Ν.  3556/2007,  στις 
17.12.2012, η FMR LLC κατείχε 17.130.105 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν στο 
13,18% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  

•Σημειώνεται ότι η Capital Group Companies, Inc («CGC»), με την από 10.02.2016 επιστολή 
της γνωστοποίησε ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της 
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Εταιρείας ανήλθε του ορίου του 5% από την 9η Φεβρουαρίου 2016 και συγκεκριμένα 
διαμορφώθηκε σε ποσοστό 5,0514% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας και με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν 
αποσταλεί  σε  αυτήν  δυνάμει  του  Ν.  3556/2007  και  έχουν  δημοσιοποιηθεί,  μέχρι  την 
13.05.2016,  κανένα  άλλο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  δεν  κατείχε  κοινές  μετοχές  της 
Εταιρείας,  που  να αντιπροσωπεύουν ποσοστό  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του  5%  του  συνόλου  των 
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτήν  την κατηγορία μετοχών  της Εταιρείας.  Τα 
παραπάνω συμπίπτουν με τα δημοσιευθέντα στην κατάσταση δικαιωμάτων ψήφου του Χ.Α. 

Κάθε  κοινή  μετοχή  της  Εταιρείας  παρέχει  το  δικαίωμα μίας ψήφου.  Οι  κύριοι  μέτοχοι  της 
Εταιρείας δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.  

B.7  Επιλεγμένες ιστορικές 
κύριες 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες για τον 
εκδότη, οι οποίες 
παρέχονται για κάθε 
οικονομική χρήση της 
περιόδου που καλύπτουν 
οι ιστορικές 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες και για 
κάθε μεταγενέστερη 
ενδιάμεση οικονομική 
περίοδο που 
συνοδεύεται από 
συγκριτικά στοιχεία που 
αντιστοιχούν στην ίδια 
περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης· η 
υποβολή ωστόσο των 
ισολογισμών τέλους 
χρήσεως είναι αρκετή για 
να πληρούται η απαίτηση 
περί συγκρίσιμων 
πληροφοριών από τον 
ισολογισμό.  

Αυτό πρέπει να 
συνοδεύεται από 
αφηγηματική περιγραφή 
της σημαντικής αλλαγής 
στη χρηματοοικονομική 
κατάσταση του εκδότη 
και των αποτελεσμάτων 
εκμετάλλευσης κατά τη 
διάρκεια ή μετά την 
περίοδο που καλύπτουν 
οι ιστορικές κύριες 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες 

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης 
του Ομίλου Jumbo για τις χρήσεις που έληξαν στις 30.06.2015 και στις 30.06.2014:   

 

(ποσά σε χιλ. €) 30.06.2015 30.06.2014

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις  497.881 445.855
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 35.208 36.576

533.089 482.431
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 197.792 186.179
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες 48.797 56.522
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 298.918 287.567
Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς – Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα 5.911 8.566
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.819 12.672

557.238 551.506
Σύνολο ενεργητικού 1.090.327 1.033.937

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 161.911 161.911
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο & Λοιπά αποθεματικά 368.445 346.537
Κέρδη εις νέον 266.852 236.062

797.209 744.510
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 143.917 143.675
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.721 12.433

169.637 156.108
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 51.406 52.230
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 40.011 38.596
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.878 20.040
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.187 22.453

123.482 133.319
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.090.327 1.033.937

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

 
Τυχόν  αποκλίσεις  στα  σύνολα  από  το  άθροισμα  των  επιμέρους  μεγεθών  οφείλονται  σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι 
οποίες συνοδεύονται από τις συγκριτικές ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
2013/2014,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και  ελεγχθεί  από  Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Ο λογαριασμός «Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις» αυξήθηκε κατά 11,7% από τις 
30.06.2014, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί από €445.855 χιλ. στις 30.06.2014 σε €497.881 
χιλ.  στις  30.06.2015.  Η  εν  λόγω  αύξηση  οφείλεται  κατά  κύριο  λόγο  στην  υλοποίηση  του 
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επενδυτικού σχεδίου  του Ομίλου με  την προσθήκη νέων καταστημάτων σε Ελλάδα,  Κύπρο 
και  Ρουμανία  καθώς  και  σε  βελτιώσεις  στο  υπάρχον  δίκτυο.  Η  ανωτέρω  αύξηση 
αντισταθμίστηκε μερικώς από τις αποσβέσεις της ετήσιας περιόδου.  

Ως  αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  επενδύσεων,  το  σύνολο  των  μη  κυκλοφορούντων  στοιχείων 
ενεργητικού  διαμορφώθηκε  σε  €533.089  χιλ.  στις  30.06.2015  έναντι  €482.431  χιλ.  στις 
30.06.2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 10,5%. 

Τα  αποθέματα  του  Ομίλου  διαμορφώθηκαν  σε  €197.792  χιλ.  στις  30.06.2015 
παρουσιάζοντας  αύξηση  κατά  6,2%  σε  σχέση  με  την  30.06.2014,  κυρίως  λόγω 
αποθεματοποίησης  λαμβάνοντας  υπόψη  και  το  άνοιγμα  νέων  καταστημάτων,  ενώ  οι 
συνολικές  απαιτήσεις  από  πελάτες  και  από  λοιπούς  χρεώστες  παρουσίασαν  μείωση  της 
τάξεως του 13,7% το αντίστοιχο διάστημα λόγω της μείωσης των προκαταβολών για αγορές 
αποθεμάτων.  Τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  Ομίλου  στις  30.06.2015  διαμορφώθηκαν  σε 
€298.918 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου 
στις 30.06.2014.  Η  αύξηση  των  ταμειακών  διαθεσίμων  και  ισοδυνάμων  απορρέει  από  την 
αύξηση των ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά την εν 
λόγω  χρονική  περίοδο,  η  οποία  μετριάστηκε  από  την  ταυτόχρονη  αύξηση  των  ταμειακών 
εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα για την αγορά καταστημάτων στη 
Ρουμανία και την Κύπρο και επέκταση υφιστάμενων αποθηκών στην Ελλάδα. 

Το  υπόλοιπο  του  κονδυλίου  «Αξιόγραφα  για  εμπορικούς  σκοπούς  –  Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά  μέσα»  στις  30.06.2015  διαμορφώθηκε  σε  €5.911  χιλ.  από  €8.566  χιλ. 
παρουσιάζοντας  μείωση  31%  λόγω  ζημιών  αποτίμησης  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €2.655 χιλ. Το εν λόγω κονδύλι περιλαμβάνει την 
επένδυση της Εταιρείας σε  ομόλογα εκδόσεως της Hellenic Petroleun Finance PLC, τα οποία 
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά στο εξωτερικό. 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  του Ομίλου στις 30.06.2015 ύψους €5.819 
χιλ.,  που  αποτελούν  το  άθροισμα  των  υπολοίπων  των  κονδυλίων  «Βραχυπρόθεσμες 
δεσμευμένες  τραπεζικές  καταθέσεις»  και  «Λοιπά  κυκλοφορούντα  στοιχεία  ενεργητικού», 
παρουσίασε  μείωση  κατά  54,1%  σε  σύγκριση  με  το  αντίστοιχο  άθροισμα  των  ανωτέρω 
κονδυλίων  στις  30.06.2014  ύψους  €12.672  χιλ.  Η  μείωση  οφείλεται  στην  αποδέσμευση 
βραχυπρόθεσμων  δεσμευμένων  τραπεζικών  καταθέσεων  της  θυγατρικής  JUMBO  TRADING 
LTD  ύψους  €7.139  χιλ.  την  30.06.2014,  εκ  των  οποίων  ποσό  ύψους  €  6.268  χιλ. 
χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μετοχών της Τράπεζας Κύπρου. 

Αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  ήταν  το  σύνολο  των  κυκλοφορούντων  περιουσιακών  στοιχείων 
του Ομίλου στις 30.06.2015 να παρουσιάσει, σε σύγκριση με την 30.06.2014, οριακή αύξηση 
της τάξεως του 1% διαμορφούμενο σε €557.238 χιλ.  

Το  συνολικό  ενεργητικό  του  Ομίλου  στις  30.06.2015  αυξήθηκε  κατά  5,5%  και  ανήλθε  σε 
€1.090.327 χιλ. έναντι €1.033.937 χιλ. στις 30.06.2014. 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου αυξήθηκε κατά περίπου 7,1% κυρίως λόγω της 
αύξησης του κονδυλίου «Κέρδη εις νέον», το οποίο παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 13% 
μεταξύ της 30.06.2015 και 30.06.2014 και διαμορφώθηκε σε €266.852 χιλ. 

Οι  λοιπές  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις  του  Ομίλου  στις  30.06.2015  διαμορφώθηκαν  σε 
€25.721  χιλ.  έναντι €12.433  χιλ.  στις 30.06.2014,  λόγω  της αύξησης  των υποχρεώσεων  της 
θυγατρικής στη Ρουμανία JUMBO EC.R. SRL από ανεξόφλητες υποχρεώσεις λόγω της έναρξης 
νέων καταστημάτων. 

Όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου στις 31.12.2015, οι κυριότερες 
μεταβολές αφορούν τις συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, οι 
οποίες  διαμορφώθηκαν σε €2.878 χιλ. έναντι €20.040 χιλ. στις 30.06.2014 παρουσιάζοντας 
μείωση  (85,6%),  λόγω  αποπληρωμής  μέρους  (€17.370  χιλ.)  αλληλόχρεου  δανειακού 
λογαριασμού  της  Εταιρείας.  Αύξηση  της  τάξεως  30,0%  παρουσίασε  το  κονδύλι  «Λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» διαμορφούμενος στο ποσό των €29.187 χιλ. στις 30.06.2015 
έναντι  €22.453  χιλ.,  που  οφείλεται  σε  αύξηση  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  της 
θυγατρικής στη Ρουμανία JUMBO EC.R. SRL κυρίως από υποχρεώσεις σε πιστωτές παγίων. 

 

Στον ακόλουθο  πίνακα παρατίθενται  επιλεγμένα στοιχεία  των αποτελεσμάτων  του Ομίλου 
Jumbo για τις χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014: 
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(ποσά σε χιλ. €)
01.07.2014‐
30.06.2015

01.07.2013‐
30.06.2014

Καθαρές Πωλήσεις 582.548 541.847
Μικτό Κέρδος 309.705 287.810
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) 159.262 146.516
Αποτελέσματα προ φόρων 136.950 129.979
Αποτελέσματα μετά από φόρους  104.837 101.249
Λοιπά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημιές)  (683) (410)
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών Κερδών/(Ζημιών)  177 106
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Κέρδη /(Ζημιές) αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση (2.395) 3.743
Αναβαλλόμενος φόρος χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση ‐  (119)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (257) 104

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (3.158) 3.424
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 101.680 104.673
Κέρδη/ (ζημιές) χρήσης ανά μετοχή (σε €) 0,7705 0,7443

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

 
Τυχόν  αποκλίσεις  στα  σύνολα  από  το  άθροισμα  των  επιμέρους  μεγεθών  οφείλονται  σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι 
οποίες συνοδεύονται από τις συγκριτικές ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
2013/2014,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και  ελεγχθεί  από  Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου για τη χρήση 2014/2015 ανήλθαν σε €582.548 
χιλ. ενώ για τη χρήση 2013/2014 σε €541.847 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% περίπου 
σε  μία  ιδιαιτέρως  δύσκολη  περίοδο  για  το  ελληνικό  λιανεμπόριο.  Η  ως  άνω  αύξηση  των 
καθαρών πωλήσεων οφείλεται στη συνέχιση της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου 
βάσει του οποίου από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 λειτούργησαν δύο (2) 
νέα  καταστήματα  στην  Ελλάδα  (στον  Ίασμο  και  στην  Τρίπολη)  και  επαναλειτούργησε, 
πλήρως ανακαινισμένο,  το  κατάστημα  του Πειραιά,  ενώ  εκτός  Ελλάδος  στο  διάστημα από 
τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 λειτούργησαν τέσσερα (4) νέα καταστήματα 
στη Ρουμανία και ένα (1) στην Κύπρο.  

Για τη χρήση 2014/2015, οι καθαρές πωλήσεις εντός Ελλάδας αποτέλεσαν περίπου το 75,2% 
των  συνολικών  καθαρών πωλήσεων  του Ομίλου,  οι  πωλήσεις  στην  Κύπρο  το  12,9%  και  οι 
συνολικές  πωλήσεις  στη  Βουλγαρία  και  στη  Ρουμανία  το  12%.  Όσον  αφορά  τον  τύπο  των 
προϊόντων που διακινεί ο Όμιλος, οι καθαρές πωλήσεις α) παιχνιδιών αποτέλεσαν περίπου 
το 29,0% των καθαρών πωλήσεων, β) των ειδών σπιτιού περίπου το 29,7%, γ) των εποχιακών 
ειδών περίπου το 25,1% και τα λοιπά είδη περίπου το 16,2%.  

Αντίστοιχα,  για  τη  χρήση  2013/2014,  οι  καθαρές  πωλήσεις  εντός  Ελλάδας  αποτέλεσαν 
περίπου το 78,6% των συνολικών καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο 
το 12,3% και οι συνολικές πωλήσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία το 9,1%. Όσον αφορά 
στον  τύπο  των  προϊόντων  που  διακινεί  ο  Όμιλος,  οι  καθαρές  πωλήσεις  α)  παιχνιδιών 
αποτέλεσαν το 29,0%  των καθαρών πωλήσεων, β)  των ειδών σπιτιού περίπου  το 28,6%,  γ) 
των εποχιακών ειδών περίπου το 24,3% και τα λοιπά είδη περίπου το 18,1%.  

Το  μικτό  κέρδος  από  τη  δραστηριότητα  του  Ομίλου  ύψους  €309.705  χιλ.  κατά  τη  χρήση 
2014/2015  παρουσίασε  αύξηση  της  τάξεως  του  7,6%  λόγω  της  αύξησης  των  καθαρών 
πωλήσεων, η οποία δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του κόστους πωληθέντων. 

Αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  σε  συνδυασμό  με  το  χαμηλότερο  ποσοστό  αύξησης  των 
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λειτουργικών εξόδων συγκριτικά με την ποσοστιαία αύξηση των καθαρών πωλήσεων, ήταν η 
αύξηση  των  αποτελεσμάτων  προ  τόκων,  φόρων,  επενδυτικών  αποτελεσμάτων  και 
αποσβέσεων  (EBITDA)  για  τη  χρήση  2014/2015  στο  ποσό  των  €159.262  χιλ.  έναντι  ποσού 
€146.516 χιλ. για τη χρήση 2013/2014, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 8,7%. 

Οι αποσβέσεις του Ομίλου Jumbo για τη χρήση 2014/2015 ανήλθαν το ποσό των €21.326 χιλ. 
έναντι ποσού €19.393 χιλ. για τη χρήση 2013/2014. 

Ειδικότερα οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015  30.06.2014 

Αποσβέσεις  21.249  19.376 

Κέρδη /Ζημιές από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  77  17 

Σύνολο  21.326  19.393 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013/2014, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
Τυχόν  αποκλίσεις  στα  σύνολα  από  το  άθροισμα  των  επιμέρους  μεγεθών  οφείλονται  σε 
στρογγυλοποιήσεις.  
Ως  εκ  τούτου,  τα  αποτελέσματα  προ  φόρων,  χρηματοδοτικών  και  επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  (EBIT)  για  τη  χρήση  2014/2015  ανήλθαν  σε  κέρδη  ύψους  €137.937  χιλ. 
έναντι κερδών ύψους €127.123 χιλ. για τη χρήση 2013/2014, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 8,5%. 

Τα  αποτελέσματα  μετά  από  φόρους  του  Ομίλου  Jumbo  για  τη  χρήση  2014/2015 
διαμορφώθηκαν  σε  κέρδη  €104.837  χιλ.  έναντι  κερδών  ύψους €101.249  χιλ.  για  τη  χρήση 
2013/2014. 

 

Επιλεγμένα  στοιχεία  της  Κατάστασης  Ταμειακών  Ροών  του  Ομίλου  Jumbo  για  τις  χρήσεις  
2014/2015 και 2013/2014 παρατίθενται στον πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλ. €)
01.07.2014‐
30.06.2015

01.07.2013‐
30.06.2014

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 128.914 122.146
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (53.233) (21.468)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες  (64.321) 16.885
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου 11.360 117.562
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 287.567 170.014
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 298.918 287.567

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

 
Τυχόν  αποκλίσεις  στα  σύνολα  από  το  άθροισμα  των  επιμέρους  μεγεθών  οφείλονται  σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι 
οποίες συνοδεύονται από τις συγκριτικές ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
2013/2014,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και  ελεγχθεί  από  Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Επιλεγμένες  Χρηματοοικονομικές  Πληροφορίες  Ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015– 
31.12.2015 

Επιλεγμένα  στοιχεία  της  κατάστασης  οικονομικής  θέσης  του  Ομίλου  Jumbo  κατά  την 
31.12.2015 (συγκριτικά με την 30.06.2015) παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2015 30.06.2015
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία  495.786 497.881
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 32.205 35.208

527.991 533.089
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 152.572 197.792
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες 60.710 48.797
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 426.396 298.918
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.566 11.730

651.245 557.238
Σύνολο ενεργητικού 1.179.235 1.090.327

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 161.911 161.911
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 7.769 7.702
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (1.614) (893)
Λοιπά αποθεματικά 435.730 361.636
Κέρδη εις νέον 262.819 266.852

866.616 797.209
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 144.052 143.917
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.263 25.721

164.316 169.637
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 42.961 51.406
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 71.960 40.011
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.149 2.878
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32.233 29.187

148.303 123.482
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.179.235 1.090.327

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

 
Τυχόν  αποκλίσεις  στα  σύνολα  από  το  άθροισμα  των  επιμέρους  μεγεθών  οφείλονται  σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου 
01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014/2015, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και 
επισκοπηθεί και ελεγχθεί, αντίστοιχα, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού στις 31.12.2015 ύψους €32.205 χιλ., ήτοι 
το άθροισμα των υπολοίπων των κονδυλίων «Επενδύσεις σε ακίνητα», «Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  διαθέσιμα  προς  πώληση»,  «Λοιπές  μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις»  και 
«Μακροπρόθεσμες  δεσμευμένες  τραπεζικές  καταθέσεις»,  παρουσίασε  μείωση  της  τάξεως 
του 8,5%  σε σύγκριση με  το άθροισμα  των αντίστοιχων  κονδυλίων στις 30.06.2015  ύψους 
€35.208 χιλ., κυρίως λόγω της μείωσης του υπολοίπου του κονδυλίου «Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση». 

Τα αποθέματα του Ομίλου  Jumbo στις 31.12.2015 διαμορφώθηκαν στο ποσό των €152.572 
χιλ.  παρουσιάζοντας  πτώση  κατά  22,9%  σε  σχέση  με  το  υπόλοιπο  του  κονδυλίου  στις 
30.06.2015 λόγω της έντονης εποχικότητας που παρουσιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων. 

Αντίθετα,  οι  συνολικές  απαιτήσεις  του  Ομίλου  Jumbo  από  πελάτες  και  λοιπούς  χρεώστες 
διαμορφώθηκαν  στο  ποσό  των  €60.710  χιλ.  παρουσιάζοντας  άνοδο 24,4%  σε  σχέση  με  το 
υπόλοιπο του κονδυλίου στις 30.06.2015, κυρίως λόγω της αύξησης που παρατηρήθηκε στις 
απαιτήσεις του Ομίλου από πελάτες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 55% διαμορφούμενες σε € 
24.100 χιλ. από €15.547 χιλ. από τις 30.06.2015. 

Τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  Ομίλου  στις  31.12.2015  διαμορφώθηκαν  σε  €426.396  χιλ. 
παρουσιάζοντας  αύξηση  42,6%  σε  σχέση  με  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  Ομίλου  στις 
30.06.2015,  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  των  ταμειακών  ροών  από  τις  λειτουργικές 
δραστηριότητες του Ομίλου κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου στις 31.12.2015 ύψους €11.566 
χιλ., ήτοι  το άθροισμα των υπολοίπων των κονδυλίων «Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς 
– Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα» και «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού», 
σημείωσε  οριακή  μείωση  1,4%  σε  σύγκριση  με  το  αντίστοιχο  άθροισμα  των  ανωτέρω 
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κονδυλίων στις 30.06.2015 ύψους €11.730 χιλ. 

Το σύνολο των  Ιδίων κεφαλαίων ύψους €866.616  χιλ. στις 31.12.2015 παρουσίασε αύξηση 
8,7%  σε  σύγκριση  με  στο  σύνολο  των  Ιδίων  Κεφαλαίων  στις  30.06.2015,  κυρίως  λόγω  της 
αύξησης του λογαριασμού «Λοιπά αποθεματικά» ο οποίος αυξήθηκε από €361.636 χιλ. στις 
30.06.2015 σε €435.730 χιλ.  

Το  σύνολο  των  μακροπρόθεσμων  υποχρεώσεων  στις  31.12.2015  μειώθηκε  κατά  3,1%  στο 
ποσό  των  €164.316  χιλ.  από  €169.637  χιλ.  στις  30.06.2015,  κυρίως  λόγω  της  μείωσης  της 
τάξης  του  21%  του  κονδυλίου  «Λοιπές  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις»,  ο  οποίος  στις 
31.12.2015 διαμορφώθηκε στο ποσό των €20.263 χιλ. από €25.721 χιλ. στις 30.06.2015 λόγω 
της  μείωσης  των  μακροπρόθεσμων  υποχρεώσεων  της  θυγατρικής  στη  Ρουμανία  JUMBO 
EC.R. SRL σε πιστωτές παγίων. 

ΟΙ  συνολικές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  του  Ομίλου  στις  31.12.2015  διαμορφώθηκαν 
στο ποσό των €148.303 χιλ., σημειώνοντας  άνοδο 20,1% σε σχέση με την 30.06.2015.  Η εν 
λόγω  αύξηση  οφείλεται  κυρίως  στην  αύξηση  κατά  79,9%  του  υπολοίπου  του  κονδυλίου 
«Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» σε σύγκριση με το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 
30.06.2015,  καθώς,  βάσει  των  διατάξεων  του  Νόμου  4334/2015,  ο  συντελεστής  φόρου 
εισοδήματος  των  νομικών  προσώπων  στην  Ελλάδα  για  κέρδη  που  προκύπτουν  στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2015 και μετά αυξήθηκε σε 29% έναντι 26% που 
ίσχυε κατά την 30.06.2015. Επιπροσθέτως, η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων, με βάση τις διατάξεις του  ίδιου νόμου αυξήθηκε σε 100% από 80%.   Με βάση 
την  ΠΟΛ  1217/2015  (ημερομηνία  έκδοσης  24.09.2015),  για  όλα  τα  νομικά  πρόσωπα,  η 
προκαταβολή φόρου αυξάνεται στο 100% για κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη τα 
οποία  αρχίζουν  από  την  01.01.2014  και  μετά.  Οι  ανωτέρω  αλλαγές  της  φορολογικής 
νομοθεσίας είχαν ως αποτέλεσμα α) την αύξηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από φόρο 
εισοδήματος  και  β)  την  αύξηση  των  απαιτήσεων  από  το  ελληνικό  δημόσιο,  που 
περιλαμβάνονται στο κονδύλι της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Λοιπές απαιτήσεις» κατά 
€5.590 χιλ.  

 

Επιλεγμένα στοιχεία  των αποτελεσμάτων  του Ομίλου  Jumbo  για  τις  ενδιάμεσες περιόδους 
01.07.2015‐31.12.2015 και  01.07.2014 – 31.12.2014 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλ. €)
01.07.2015‐
31.12.2015

01.07.2014‐
31.12.2014

Καθαρές Πωλήσεις 371.746 341.133
Μικτό Κέρδος 191.586 173.886
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων,  επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) 105.481 91.646
Αποτελέσματα προ φόρων 96.815 81.426
Αποτελέσματα μετά από φόρους  72.520 62.666

Λοιπά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 10 (3)
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών Κερδών / (Ζημιών) (1) 0
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) 
λόγω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή 35 ‐ 

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Κέρδη /(Ζημιές) αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση (2.501) (1.277)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (721) (346)
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   (3.179) (1.626)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου  69.341 61.040

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

 
Τυχόν  αποκλίσεις  στα  σύνολα  από  το  άθροισμα  των  επιμέρους  μεγεθών  οφείλονται  σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου 
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01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  –  31.12.2014,  έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο 01.07.‐31.12.2015 
ανήλθαν σε €371.746  χιλ.  έναντι ποσού €341.133  χιλ.  κατά  την αντίστοιχη περίοδο 01.07.‐
31.12.2014 αυξημένες κατά 9,0% περίπου.   Η ως άνω αύξηση των καθαρών πωλήσεων του 
Ομίλου Jumbo, οφείλεται αφενός στην κατά 3,4% αύξηση των καθαρών πωλήσεών του στην 
Ελλάδα και αφετέρου στην κατά 25,7% αύξηση των συνολικών καθαρών πωλήσεών του στις 
υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ήτοι στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη 
Βουλγαρία. 

Για την ως άνω περίοδο 01.07.‐31.12.2015, οι πωλήσεις εντός Ελλάδας αποτέλεσαν περίπου 
το 71,3% των συνολικών καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο το 12,3% 
και  οι  συνολικές  πωλήσεις  στη  Βουλγαρία  και  στη  Ρουμανία  το  16,3%.  Όσον  αφορά  στον 
τύπο των προϊόντων που διακινεί ο Όμιλος, οι καθαρές πωλήσεις α) παιχνιδιών αποτέλεσαν 
περίπου το 29,0% των καθαρών πωλήσεων, β) των ειδών σπιτιού περίπου το 28,4%, γ) των 
εποχιακών ειδών περίπου το 26,5% και τα λοιπά είδη περίπου το 16,0%.  

Αντίστοιχα,  κατά  την  περίοδο  01.07.‐31.12.2014,  οι  πωλήσεις  εντός  Ελλάδας  αποτέλεσαν 
περίπου το 75,2% των συνολικών καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο 
το 12,7% και οι συνολικές πωλήσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία το 12,1%. Όσον αφορά 
στον  τύπο  των  προϊόντων  που  διακινεί  ο  Όμιλος,  οι  καθαρές  πωλήσεις  α)  παιχνιδιών 
αποτέλεσαν το 29,4%  των καθαρών πωλήσεων, β)  των ειδών σπιτιού περίπου  το 27,0%,  γ) 
των εποχιακών ειδών περίπου το 25,9% και τα λοιπά είδη περίπου το 17,7%.  

Το μικτό κέρδος από τη δραστηριότητα του Ομίλου ύψους €191.586 χιλ. το α΄ εξάμηνο της  
τρέχουσας  χρήσης  01.07.‐31.12.2015  αυξήθηκε  κατά  10,2%  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  των 
καθαρών πωλήσεων. 

Αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  σε  συνδυασμό  και  με  το  χαμηλότερο  ποσοστό  αύξησης  των 
λειτουργικών εξόδων συγκριτικά με την ποσοστιαία αύξηση των καθαρών πωλήσεων, ήταν 
να  αυξηθούν  τα  αποτελέσματα  προ  τόκων,  φόρων,  επενδυτικών  αποτελεσμάτων  και 
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 διαμορφούμενα στο 
ποσό  των €105.481  χιλ.  έναντι €91.646  χιλ.  για  την  αντίστοιχη  περίοδο 01.07.‐31.12.2014, 
παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 15,1%. 

Οι αποσβέσεις του Ομίλου Jumbo το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν το ποσό των 
€11.226  χιλ.  έναντι  €10.645  χιλ.  την  αντίστοιχη  περίοδο  της  προηγούμενης  χρήσης  με 
επακόλουθο  τα  αποτελέσματα  προ  φόρων,  χρηματοδοτικών  και  επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  (EBIT) να διαμορφωθούν στο ποσό των €94.255  χιλ. έναντι ποσού €81.001 
χιλ., παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 16,4%. 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους  του Ομίλου  Jumbo  για  την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 
διαμορφώθηκαν σε  κέρδη €72.520  χιλ.  έναντι  κερδών ύψους €62.666  χιλ.  για  την περίοδο 
01.07.‐31.12.2014. 

 

Επιλεγμένα στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Ομίλου Jumbo για τις ενδιάμεσες 
περιόδους  01.07.2015‐31.12.2015  και  01.07.2014  –  31.12.2014,  παρατίθενται  στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλ. €)
01.07.2015‐
31.12.2015

01.07.2014‐
31.12.2014

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 145.938 107.781
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (16.224) (32.812)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες  (1.729) (45.896)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου 127.985 29.073
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 298.918 287.567
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 426.396 316.461

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

 
Τυχόν  αποκλίσεις  στα  σύνολα  από  το  άθροισμα  των  επιμέρους  μεγεθών  οφείλονται  σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου 
01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  –  31.12.2014,  έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

Β.8  Επιλεγμένες κύριες 
άτυπες (pro forma) 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες, 
προσδιοριζόμενες ως 
τέτοιες. Οι Επιλεγμένες 
κύριες άτυπες (pro 
forma) 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες, πρέπει να 
περιλαμβάνουν σαφή 
αναφορά στο γεγονός ότι 
λόγω της φύσης τους οι 
άτυπες (pro forma) 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες αφορούν 
μια υποθετική κατάσταση 
και, ως εκ τούτου, δεν 
αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική 
χρηματοοικονομική θέση 
ή τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας   Δεν συντρέχει. 

B.9  Όταν γίνεται πρόβλεψη ή 
εκτίμηση κερδών, 
δηλώνεται το ποσό. 

Η Διοίκηση της Jumbo δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση πρόβλεψης 
ή εκτίμησης της κερδοφορίας για την τρέχουσα ή για τις επόμενες χρήσεις. 

B.10  Περιγραφή της φύσης 
τυχόν επιφυλάξεων στην 
έκθεση ελέγχου για τις 
ιστορικές 
χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες  

Δεν συντρέχει. 

B.11  Εάν το κεφάλαιο κίνησης 
του εκδότη δεν επαρκεί 
για τις τρέχουσες 
απαιτήσεις του εκδότη 
πρέπει να συμπεριληφθεί 
επεξήγηση. 

Η Διοίκηση της Jumbo δηλώνει ότι το κεφάλαιο κινήσεως του Ομίλου Jumbo επαρκεί για τις 
τρέχουσες δραστηριότητές του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες. 

Ενότητα Γ – Κινητές αξίες Παραρτήματα  

Γ.1  Περιγραφή του είδους 
και της κατηγορίας των 
κινητών αξιών που 
προσφέρονται ή/και 
εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση, 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε αριθμού 
αναγνώρισης κινητών 
αξιών. 

Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  άυλες,  κοινές,  ονομαστικές,  με  δικαίωμα  ψήφου, 
διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») 
και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. 

Ο  Κωδικός  ISIN  (International  Security  Identification Number)  της  μετοχής  της  Jumbo  είναι 
GRS282183003. 

Αρμόδιος  φορέας  για  την  τήρηση  του  σχετικού  αρχείου  των  άυλων  μετοχών  είναι  η 
«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (EXAE), Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα.  

Γ.2  Νόμισμα στο οποίο είναι 
εκφρασμένες οι κινητές 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εκπεφρασμένες και διαπραγματεύονται σε ευρώ. 
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αξίες. 

Γ.3  Ο αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν και έχουν 
ολοσχερώς εξοφληθεί, 
και των μετοχών που 
εκδόθηκαν αλλά δεν 
έχουν εξοφληθεί. Η 
ονομαστική αξία ανά 
μετοχή, ή αναφορά του 
γεγονότος ότι οι μετοχές 
δεν έχουν ονομαστική 
αξία. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της είναι 
πλήρως αποπληρωμένες. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται  το μετοχικό κεφάλαιο,  οι μεταβολές  του μετοχικού 
κεφαλαίου της Απορροφώσας πριν από και μετά τη Συγχώνευση: 

Ι. Μετοχικό κεφάλαιο του Jumbo Α.Ε.E. πριν από τη Συγχώνευση 161.911.113,21
Ονομαστική αξία μετοχής 1,19

Αριθμός μετοχών  136.059.759

ΙΙ. Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου του Jumbo Α.Ε.E.  λόγω της Συγχώνευσης
(α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης 
(179.800 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00)

1.078.800,00

(β) Μείωση κεφαλαίου εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των 36.354.088 μετοχών 
της Απορροφώσας που κατέχονται από την Απορροφώμενη                                 
(36.354.088 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,19)

(43.261.364,72)

(γ) Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης 
της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών 

4.039,43

Σύνολο  (42.178.525,29)

Μετοχικό Κεφάλαιο νέας εταιρείας μετά τη Συγχώνευση (Ι+ΙΙ) 119.732.587,92

Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,88

Αριθμός Κοινών Μετοχών μετά τη Συγχώνευση 136.059.759

Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας πριν από και μετά τη Συγχώνευση

(σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

 
 

Γ.4  Περιγραφή των 
δικαιωμάτων που 
συνδέονται με τις κινητές 
αξίες. 

Κάθε  μετοχή  της  Εταιρείας  ενσωματώνει  όλα  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  που 
καθορίζονται από τον Κ.Ν.2190/1920  και  το Καταστατικό της  Jumbo,  το οποίο δεν περιέχει 
διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις. Δεν 
υφίστανται ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. 

Δεδομένου,  ότι  οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  εισηγμένες  στο  Χ.Α.  ισχύει  η  σχετική  περί 
χρηματιστηρίου  νομοθεσία.  Η  κατοχή  του  τίτλου  της  μετοχής  και  η  ιδιότητα  του  μετόχου 
συνεπάγεται  αυτοδικαίως  την  αυτοδίκαιη  και  χωρίς  περιορισμό  στην  άσκηση  των 
δικαιωμάτων  και  ανάληψη  των υποχρεώσεων που πηγάζουν από  το  νόμο,  το  καταστατικό 
της  Εταιρείας  και  των  αποφάσεων  των  Γενικών  Συνελεύσεων  των  μετόχων  και  του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της  Jumbo με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας 
«Τανοσίριαν  Α.Ε.Ε.»  (εφεξής  «Συγχώνευση»),  η  Απορροφώσα  θα  προβεί  στις  δέουσες 
ενέργειες  προκειμένου  να  πιστωθούν  στους  λογαριασμούς  Σ.Α.Τ.  των  δικαιούχων  μετόχων 
της  «Τανοσίριαν  Α.Ε.Ε.»  (  εφεξής  «Τανοσίριαν»  ή  «Απορροφώμενη»)  οι  νέες  μετοχές  που 
δικαιούνται αυτοί λόγω της Συγχώνευσης. 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Απορροφώσας,  όπως  αυτό  εξουσιοδοτήθηκε,  δυνάμει  της 
αποφάσης  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  που  συνεδρίασε  στις 
18.05.2016, θα κρίνει την τύχη των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν θα προκύψουν από 
τη Συγχώνευση και πάντα σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές που αναλογούν στους 
μετόχους της Απορροφώμενης, παρέχουν σ’ αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της 
Απορροφώσας και στην απόληψη μερίσματος. 

Γ.5  Περιγραφή τυχόν 
περιορισμών στην 
ελεύθερη μεταβίβαση 
των κινητών αξιών. 

Οι  μετοχές  της  Jumbo  είναι  ελεύθερα  διαπραγματεύσιμες,  πλήρως  αποπληρωμένες  και 
ελεύθερα  μεταβιβάσιμες.  Η  μεταβίβαση  των  μετοχών  της  Εταιρείας  γίνεται  όπως  ορίζει  ο 
Νόμος  και  δεν  υφίσταται  κανένας  περιορισμός  από  το  Καταστατικό  [ή  από  απόφαση  της 
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας] ως προς την ελεύθερη μεταβίβασή τους. 

Γ.6  Αναφορά του κατά πόσο 
οι προσφερόμενες 
κινητές αξίες αποτελούν 
ή θα αποτελέσουν 
αντικείμενο αίτησης 
εισαγωγής προς 

Οι  νέες  μετοχές  που  δικαιούνται  οι  δικαιούχοι  μέτοχοι  της  Τανοσίριαν  λόγω  της 
Συγχώνευσης  θα  είναι  άυλες  και  θα  εισαχθούν  προς  διαπραγμάτευση  αποκλειστικά  στην 
Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
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διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και 
της ταυτότητας όλων των 
ρυθμιζόμενων αγορών, 
στις οποίες οι κινητές 
αξίες αποτελούν ή 
πρόκειται να 
αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης. 

Γ.7  Περιγραφή της 
μερισματικής πολιτικής. 

Τα  καθαρά  κέρδη  της  Jumbo  διανέμονται  σύμφωνα  με  την  ελληνική  νομοθεσία  και  το 
καταστατικό της και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Η από 17.10.2014 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo ενέκρινε, μεταξύ 
άλλων, την διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2013/2014 μικτού ποσού 
ευρώ 24.490.756,62, ήτοι ευρώ 0,18 (μικτό ποσό) ή  ευρώ 0,162 (καθαρό ποσό) ανά μετοχή.  

Επιπλέον, η από 12.12.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε 
τη  διανομή  έκτακτου  μερίσματος  ίσου  με  ευρώ  0,18  (μικτό  ποσό)  ή    ευρώ 0,162  (καθαρό 
ποσό) ανά μετοχή, από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων 
και συγκεκριμένα της χρήσης που έληξε την 30.06.2013. 

Η από 11.11.2015 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Jumbo αποφάσισε τη 
μη  διανομή  μερίσματος  για  την  χρήση  2014/2015,  και  τη  μεταφορά  των  κερδών  εις  νέον, 
προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. 

Τυχόν  μελλοντική  διανομή  μερισμάτων  παραμένει  αντικείμενο  απόφασης  των  Γενικών 
Συνελεύσεων.  

 

Ενότητα Δ — Κίνδυνοι 

Δ.1  Κύριες  πληροφορίες 
σχετικά με τους βασικούς 
κινδύνους  που  αφορούν 
ειδικά στον εκδότη ή στον 
τομέα  δραστηριότητάς 
του. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρεία, τον Όμιλο και τον ανταγωνισμό 

- Τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στις γενικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, καθώς και η 
αβεβαιότητα που απορρέει από την ελληνική δημοσιονομική κατάσταση και την 
πολιτική αστάθεια, έχουν επηρεάσει δυσμενώς την Εταιρεία και πιθανόν να συνεχίσουν 
να επιδρούν αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οικονομικά 
αποτελέσματα και στις προοπτικές της Εταιρείας.  

-Σημαντικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, δύναται να επιδράσουν αρνητικά 
στα αποτελέσματά  του. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές  επίπεδο και  συνεπώς, 
είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από 
το δολάριο των ΗΠΑ και από το Λέι Ρουμανίας  (RON) λόγω της δραστηριοποίησης του 
Ομίλου μέσω της θυγατρικής εταιρείας στην Ρουμανία. 

-Στις  21.05.2014  υπογράφηκε  μεταξύ  της  μητρικής  εταιρείας  και  χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, σύμβαση κάλυψης κοινού Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς διάρκειας με 
ανώτατο  ποσό  μέχρι  145  εκατ.  ευρώ.  Το  επιτόκιο  δανεισμού  ανέρχεται  σε  euribor 
εξαμήνου πλέον περιθωρίου 4%. Τυχόν αύξηση του euribor, αυξάνει τους χρεωστικούς 
τόκους και επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

-Ο Όμιλος ενδέχεται να μην καταφέρει να διατηρήσει τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξής του. 
Τυχόν  αδυναμία  της  Διοίκησης  του  Ομίλου  να  επιτύχει  τις  προσδοκίες  των  μετόχων 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις μετοχών με αποτέλεσμα την πτώση της τιμής 
τους.  Η  αδυναμία  αυτή  που  πρακτικά  θα  αποτυπωθεί  με  πτώση  των  ενοποιημένων 
πωλήσεων  και  κερδών,  ενδέχεται  να  οφείλεται,  μεταξύ  άλλων,  στην  αλλαγή  των 
καταναλωτικών συνηθειών και στη μη έγκαιρη προσαρμογή του Ομίλου σε αυτές, στην 
ένταση του ανταγωνισμού, στον πόλεμο τιμών μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, στη μη 
αποτελεσματική διοίκηση  των υφιστάμενων  καταστημάτων ή  και  σε άλλους  εξωγενείς 
παράγοντες. 

-Έκτακτοι  κοινωνικοί  και  πολιτικοί  παράγοντες  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  αρνητικά  τα 
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οικονομικά του αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. Παράγοντες, όπως είναι η 
πολιτική  αστάθεια,  η  οικονομική  αβεβαιότητα,  η  επιβολή  περιορισμού  κεφαλαίων, 
δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες,  καταστροφικά  γεγονότα,  καταστάσεις  έκτακτης  ανάγκης 
για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, πολιτικές αναταραχές και τρομοκρατικές επιθέσεις 
και  οποιαδήποτε  επακόλουθη  ή  σχετική  ζημία  στο  δίκτυο  των  καταστημάτων  του 
Ομίλου,  ή  άλλοι  περιορισμοί  στην  πρόσβαση  των  πελατών  στα  καταστήματα,  όπως 
αποκλεισμοί δρόμων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα 
και τις προοπτικές του Ομίλου. 

-Έντονη  εποχικότητα  των  πωλήσεων.  Σημαντικό  μέρος  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  του 
Ομίλου  πραγματοποιείται  την  περίοδο  των  Χριστουγέννων  (28%),  ενώ  εποχιακές 
διακυμάνσεις  παρατηρούνται  και  κατά  τους  μήνες  Απρίλιο  (εορτές  Πάσχα  10%)  και 
Σεπτέμβριο  (έναρξη  σχολικής  περιόδου  10%).  Η  εποχικότητα  στις  πωλήσεις  απαιτεί 
ορθολογική  διαχείριση  του  κεφαλαίου  κίνησης,  κυρίως  κατά  τις  περιόδους  αιχμής. 
Πιθανή αδυναμία  του Ομίλου να διαχειριστεί αποτελεσματικά  τις  εποχικές ανάγκες σε 
κεφάλαιο  κίνησης  ενδέχεται  να  τον  επιβαρύνει με  επιπλέον  χρηματοοικονομικά έξοδα 
και να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά του και την οικονομική του θέση. 

- Υφίσταται κίνδυνος η Διοίκηση του Ομίλου να μην μπορέσει έγκαιρα να προσδιορίσει ή να 
ανταποκριθεί  στις  τάσεις  και  τις  μεταβαλλόμενες  προτιμήσεις  των  καταναλωτών,  είτε 
αυτό αφορά το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου ή το ηλεκτρονικό κατάστημα, γεγονός 
που  θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  αρνητικά  την  ανταπόκριση  των  καταναλωτών  και  τη 
ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου. 

-Τυχόν ένταση του ανταγωνισμού ενδεικτικά, π.χ. μέσω πολέμου τιμών και προσφορών, 
μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις πωλήσεις και στην κερδοφορία της Εταιρείας. 

-Εξάρτηση από εισαγωγές. Το 70%  των προϊόντων που διαθέτει ο Όμιλος έχουν προέλευση 
την Κίνα.  Γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή των εισαγωγών 
κινέζικων  προϊόντων,  θα  είχαν  ως  αποτέλεσμα  τη  διακοπή  της  τροφοδοσίας  των 
καταστημάτων  της  Εταιρείας  με  προϊόντα,  με  αποτέλεσμα  την αρνητική  επίδραση στη 
δραστηριότητα και την οικονομική θέση του Ομίλου. 

-Τυχόν  σημαντική  αύξηση  του  μεταφορικού  κόστους  των  προϊόντων  θα  μπορούσε  να 
επηρεάσει  δυσμενώς  τη  χρηματοοικονομική  επίδοση  του  Ομίλου.  Τυχόν  αύξηση  των 
ναύλων ή και του κόστους χερσαίας μεταφοράς και διανομής των προϊόντων στο δίκτυο 
καταστημάτων του Ομίλου, π.χ. μέσω μιας σημαντικής αύξησης της τιμής των καυσίμων, 
δύναται  να    επηρεάσει  δυσμενώς  τα  περιθώρια  μικτού  κέρδους  και  γενικότερα  τη 
χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου. 

- Κίνδυνοι  που  σχετίζονται  με  δυσλειτουργίες  της  ομαλής  λειτουργίας  της  εφοδιαστικής 
λειτουργίας  και την ασφάλεια των διατιθέμενων προϊόντων θα μπορούσε να επηρεάσει 
δυσμενώς τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου. 

- Δεν μπορεί να δοθεί διασφάλιση στους μετόχους, ότι η Εταιρεία θα είναι σε θέση 
να καταβάλει μερίσματα ή άλλα προς διανομή ποσά στο μέλλον. Παρ΄όλο που πρόθεση 
της Διοίκησης είναι να διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση που έληξε στις 30.06.2016, δεν 
μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση στους μετόχους ότι η Εταιρεία θα δύναται να καταβάλει 
μερίσματα ή άλλα προς διανομή ποσά  για οποιαδήποτε μελλοντική  χρήση. 

- Κίνδυνοι που συνδέονται με την υφιστάμενη δραστηριότητα του Ομίλου στο εξωτερικό και 
τις προοπτικές του ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά του αποτελέσματα 
και τις προοπτικές του. 

- Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων μπορεί να μην αποδώσει τα αναμενόμενα. 
Παρ΄όλο  που  η  Διοίκηση  του  Ομίλου  διαθέτει  την  τεχνογνωσία  να  υλοποιήσει  και 
λειτουργήσει  τα  ως  άνω  καταστήματα  των  οποίων  την  απόδοση  θα  παρακολουθεί 
συνεχώς, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση ότι οι άνω επενδύσεις θα έχουν 
μια εγγυημένη κερδοφορία.   
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- Αλλαγές  στη  φορολογική  νομοθεσία  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  δυσμενώς  την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα 
του Ομίλου. 

- Αλλαγές στη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα 
του Ομίλου. 

- Αλλαγές στη πολεοδομική νομοθεσία και στην αγορά ακινήτων ενδέχεται  να επηρεάσουν 
δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας. 

-Εξάρτηση  από  διευθυντικά  στελέχη  και  εξειδικευμένο  προσωπικό.  Η  μελλοντική  επιτυχία 
του  Ομίλου  εξαρτάται  επίσης  εν  μέρει  από  τη  ικανότητά  του  να  προσελκύει  και  να 
διατηρεί  στις  τάξεις  του  υψηλά  καταρτισμένο  προσωπικό,  το  οποίο  είναι  σε  μεγάλη 
ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

- Αστοχία  ή  διακοπή  της  λειτουργίας  των  συστημάτων  πληροφορικής  θα  μπορούσε  να 
επιδράσει αρνητικά στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου. 

Δ.3  Κύριες  πληροφορίες 
σχετικά με τους βασικούς 
κινδύνους  που  αφορούν 
ειδικά στις κινητές αξίες. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές 

-Συγκυριακοί  εξωγενείς  παράγοντες  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  μείωση  της  τιμής  των 
μετοχών  της  Εταιρείας.  Ενδεχόμενες  συνέπειες  από  την  μη  τήρηση  του  τρίτου 
προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας, η συνεχιζόμενη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
έκβαση  των  εκλογών  σε  μεγάλες  ανεπτυγμένες  χώρες  όπως  ενδεικτικά  η  Η.Π.Α.  και  η 
Γερμανία, η πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του 
επενδυτικού κοινού, η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες 
για  την  παγκόσμια  οικονομία  περιοχές  και  γενικότερα  το  αίσθημα  γεωπολιτικής 
αστάθειας,  είναι  παράγοντες  που  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  μείωση  της  τιμής  των 
μετοχών της Εταιρείας. 

- Τυχόν πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν απόφαση της Διοίκησης για 
αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου,  ή  το  ενδεχόμενο  τέτοιων  ενεργειών,  ενδέχεται  να 
επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας.  

- Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλα μεγάλα 
χρηματιστήρια. 

 

Ενότητα Ε – Προσφορά 

E.1  Τα  συνολικά  καθαρά 
έσοδα  και  εκτίμηση  των 
συνολικών  εξόδων  της 
έκδοσης/  προσφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων 
των κατ’ εκτίμηση εξόδων 
που  χρεώνονται  στον 
επενδυτή από τον εκδότη 
ή τον προσφέροντα. 

Δεν συντρέχει. 

E.2α 

 

Λόγοι της προσφοράς και 
της  χρήσης  των  εσόδων, 
εκτιμώμενο καθαρό ποσό 
των εσόδων. 

Δεν συντρέχει. 

 

E.3  Περιγραφή  των  όρων  και 
προϋποθέσεων  της 
προσφοράς. 

 Δεν συντρέχει. 

 

E.4  Περιγραφή  τυχόν 
συμφερόντων  που 

Δεν  υφίσταται  σύγκρουση  συμφερόντων  μεταξύ  της  Εταιρείας  και  των  προσώπων  που 
εμπλέκονται στη Συγχώνευση. 
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επηρεάζουν  σημαντικά 
την  έκδοση/  προσφορά, 
περιλαμβανομένων  των 
συγκρουόμενων 
συμφερόντων. 

E.5  Όνομα  του  προσώπου  ή 
της  οντότητας  που 
προσφέρεται  να  πωλήσει 
την  κινητή  αξία. 
Συμφωνίες  υποχρεωτικής 
διακράτησης: 
ενδιαφερόμενα  μέρη  και 
περίοδος  υποχρεωτικής 
διακράτησης 

Δεν συντρέχει. 

E.6  Ποσό  και  ποσοστό  της 
άμεσης  μείωσης  της 
διασποράς  που 
προκύπτει  από  την 
προσφορά.  Εάν  η 
προσφορά  εγγραφής 
γίνεται  σε  υφιστάμενους 
μετόχους,  να  αναφερθεί 
το  ποσό  και  το  ποσοστό 
της  άμεσης  μείωσης  της 
διασποράς εάν οι μέτοχοι 
αυτοί  δεν  εγγράψουν  τη 
νέα προσφορά. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας πριν από 
και  μετά  τη  Συγχώνευση  σύμφωνα  με  το  μετοχολόγιο  της  Εταιρείας  στις  13.05.2016, 
ημερομηνία καταγραφής της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.05.2016, η οποία ενέκρινε, 
μεταξύ άλλων, τη Συγχώνευση: 

 

Μέτοχος
Αριθμός
 Μετοχών % Συμμετοχής 

ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  36.354.088 26,72%
FIDELITY LOW‐PRICED STOCK FUND 10.885.568 8,00%

Capital  Group Companies  Inc 10.163.964 7,47%

Λοιποί Μέτοχοι < 5% 78.656.139 57,81%

Λοιποί μέτοχοι της Απορροφώμενης 0 0,00%

Σύνολο 136.059.759 100,00%

Μέτοχος
Αριθμός
 Μετοχών % Συμμετοχής 

ΤANOCERIAN MARITIME SA  36.352.066 26,72%
FIDELITY LOW‐PRICED STOCK FUND 10.885.568 8,00%
Capital  Group Companies  Inc 10.163.964 7,47%
Λοιποί Μέτοχοι < 5% 78.656.139 57,81%
Λοιποί μέτοχοι της Απορροφώμενης 2.022 0,00%

Σύνολο 136.059.759 100,00%

Μετοχική σύνθεση πριν από τη 
Συγχώνευση

Μετοχική σύνθεση μετά τη 
Συγχώνευση

 
Πηγή:  Μετοχολόγιο  Εταιρείας  στις  13.05.2016.Για  τα  στοιχεία  της  μετοχικής  σύνθεσης  μετά  τη 
Συγχώνευση έχει γίνει επεξεργασία από την Εταιρεία των στοιχείων του μετοχολογίου της Απορροφώσας 
και της Απορροφώμενης στις 13.05.2016, βάσει της σχέσης ανταλλαγής.  

Η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  δηλώνει  ότι  δεν  γνωρίζει  να  υπάρχει  άλλο  φυσικό  ή  νομικό 
πρόσωπο,  το οποίο να κατέχει ποσοστό άνω του 5%  του συνόλου των κοινών μετοχών της 
και των δικαιωμάτων ψήφου αυτών κατά την 13.05.2016. 

E.7  Εκτιμώμενα  έξοδα  που 
χρεώνονται  στον 
επενδυτή από τον εκδότη 
ή τον προσφέροντα. 

Δεν υφίστανται έξοδα που χρεώνονται οι μέτοχοι. 
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2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Η  επένδυση  στις  μετοχές  της  εταιρείας  «Jumbo  Ανώνυμη  Εμπορική  Εταιρεία»  (εφεξής  η  «Jumbo»  ή  η 
«Εταιρεία»  ή η «Απορροφώσα» ή ο «Εκδότης»)  ενέχει κινδύνους. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική 
απόφαση σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά 
τους παράγοντες  κινδύνου που περιγράφονται  παρακάτω  και  τις  λοιπές  πληροφορίες  που περιέχονται  στο 
Έγγραφο του άρθρου 4  του Ν. 3301/2005  (εφεξής το «Έγγραφο»), συμπεριλαμβανομένων των Οικονομικών 
Καταστάσεων  και  των  Σημειώσεων  αυτών.  Οι  κίνδυνοι  και  αβεβαιότητες  που  περιγράφονται  παρακάτω 
αποτελούν εκείνους(ες) που γνωρίζει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του Εγγράφου και αφορούν ειδικά τον 
Όμιλο της Jumbo (εφεξής ο «Όμιλος Jumbo» ή ο «Όμιλος») ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και που 
ο  Όμιλος  θεωρεί  ότι  σχετίζονται  με  τυχόν  επένδυση  στις  μετοχές  της.  Εάν  επέλθει  οποιοδήποτε  από  τα 
γεγονότα ή οποιαδήποτε από  τις αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω,  ενδέχεται  να  επιβαρυνθεί η 
οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου και να μειωθεί η αξία των μετοχών της 
Εταιρείας,  με  συνέπεια  την  απώλεια  μέρους  ή  και  του  συνόλου  οποιασδήποτε  επένδυσης  σε  αυτές. 
Επιπρόσθετα,  είναι  πιθανό  οι  κίνδυνοι  και  αβεβαιότητες  που  περιγράφονται  παρακάτω  να  μην  είναι  οι 
μόνοι(ες)  που  ενδέχεται  να  αντιμετωπίσει  ο  Όμιλος.  Πρόσθετοι  κίνδυνοι  και  αβεβαιότητες  που  επί  του 
παρόντος δεν είναι γνωστοί, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τον Όμιλο και οποιαδήποτε επένδυση στις 
μετοχές της Jumbo.  

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των παραγόντων κινδύνου δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον 
αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρεία, τον Όμιλο και τον ανταγωνισμό 

Τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στις γενικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, καθώς και η αβεβαιότητα που 
απορρέει  από  την  ελληνική  δημοσιονομική  κατάσταση  και  την  πολιτική  αστάθεια,  έχουν  επηρεάσει 
δυσμενώς  την  Εταιρεία  και  πιθανόν  να  συνεχίσουν  να  επιδρούν  αρνητικά  στην  επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στα οικονομικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Εταιρείας. 

Η παρατεταμένη  οικονομική  ύφεση  σε  συνδυασμό με  την  επιβολή  περιοριστικών  μέτρων  στην  κίνηση  των 
κεφαλαίων  που  επιβλήθηκαν  στις  29.6.2015  στην  ελληνική  οικονομία  επηρεάζει  ουσιωδώς  δυσμενώς  το 
σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.  

Η  Ελλάδα  έχει  αντιμετωπίσει  και  συνεχίζει  να  αντιμετωπίζει  σημαντικές  δημοσιονομικές  προκλήσεις  και 
διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της, οι οποίες δημιούργησαν ανησυχία για πιθανή έξοδο της χώρας 
από  την  Ευρωζώνη.  Η  πιθανή  έκταση  και  το  εύρος  των  συνεπειών  από  τυχόν  έξοδο  της  Ελλάδας  από  την 
Ευρωζώνη  είναι  αβέβαιη/ο,  αλλά  μια  τέτοια  έξοδος  ή  η  απειλή  εξόδου  θα  μπορούσε  να  έχει  ουσιώδη 
αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες και στη ρευστότητα της Εταιρείας. 

Τυχόν  αδυναμία  υλοποίησης  του  προγράμματος  οικονομικής  προσαρμογής  ή/και  εν  γένει  αδυναμία  του 
προγράμματος αυτού να πετύχει αξιοσημείωτη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, ή εάν επέλθει και άλλο 
πιστωτικό  γεγονός  σχετικό  με  το  χρέος  του  Ελληνικού  Δημοσίου  ή  περαιτέρω  αναδιάρθρωσή  του  ή  τυχόν 
έξοδος  της  χώρας  από  την  Ευρωζώνη,  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  αρνητικά  τα  αποτελέσματα  και  την 
χρηματοοικονομική  θέση  της  Εταιρείας  και  κατ’  επέκταση  του  Ομίλου,  με  τρόπο  που  δεν  μπορεί  επί  του 
παρόντος να προβλεφθεί επακριβώς. 

Παρά το ευμετάβλητο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και τη μείωση του 
διαθεσίμου  εισοδήματος  της  πλειονότητας  των  καταναλωτών,  η  Εταιρεία  ανταποκρίθηκε  επιτυχώς  στις 
ιδιάζουσες επικρατούσες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας σημειώνοντας το Β’ εξάμηνο του 2015 αύξηση 
του κύκλου εργασιών κατά 4,49%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Η Διοίκηση του Ομίλου, μετά 
από την εμπειρία της επιβολής περιορισμού κεφαλαίων στην Κύπρο, είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να 
λάβει  τα  αναγκαία  μέτρα  και  να  αντιμετωπίσει  με  επάρκεια  τις  επιπτώσεις  από  την  επιβολή  περιορισμού 
κεφαλαίων  στην  Ελλάδα.  Συγκεκριμένα:  α)  ο  Όμιλος  διέθετε  επαρκή  αποθέματα  για  την  αδιάκοπτη 
τροφοδοσία  των  καταστημάτων  του,  β)  η  Εταιρεία,  καθώς  και  οι  θυγατρικές  της,  ήταν  επαρκώς 
κεφαλαιοποιημένες,  χωρίς  προβλήματα  ρευστότητας  και  με  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  να  υπερβαίνουν  τις 
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δανειακές υποχρεώσεις, γ) ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, ωστόσο λόγω της εξωστρέφειας 
του  το  29%  των  εσόδων  του  (έχοντας  ως  βάση  τον  κύκλο  εργασιών  του  Β’  εξαμήνου  2015)  αφορά  τη 
δραστηριότητά του σε άλλες χώρες.  

Η  Διοίκηση  του  Ομίλου  εκτιμά  διαρκώς  την  κατάσταση  και  τις  πιθανές  επιπτώσεις,  και  λαμβάνει  όλα  τα 
αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ομίλου και της Εταιρείας, την ελαχιστοποίηση τυχόν 
επιπτώσεων στις  δραστηριότητες  τους  και  την  επέκταση  των  εργασιών  τους  στο  παρόν  επιχειρηματικό  και 
οικονομικό  περιβάλλον.  Παρόλα  αυτά,  η  βιωσιμότητα  της  Εταιρείας  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  την 
βιωσιμότητα της χώρας, στην προσπάθειά της για ανασυγκρότηση εντός της ευρωζώνης. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο  Όμιλος  δραστηριοποιείται  σε  διεθνές  επίπεδο  και  συνεπώς,  είναι  εκτεθειμένος  σε  κίνδυνο 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών  που  προκύπτουν  κυρίως  από  το  δολάριο  των  ΗΠΑ  και  από  το  Λέι  Ρουμανίας 
(RON)  λόγω  της  δραστηριοποίησης  του  Ομίλου  μέσω  της  θυγατρικής  εταιρείας  στην  Ρουμανία.  Ο  Όμιλος 
αντιμετωπίζει  τον  κίνδυνο  αυτό  με  την  στρατηγική  της  έγκαιρης  αποθεματοποίησης,  η  οποία  παρέχει  την 
δυνατότητα  αγοράς  αποθεμάτων  με  ευνοϊκότερες  τιμές,  ενώ  δίνεται  η  δυνατότητα  επανεξέτασης  της 
εκάστοτε  τιμολογιακής  πολιτικής  μέσω  της  κύριας  δραστηριότητάς  της  που  είναι  η  λιανική  πώληση.  Εν 
τούτοις,  σημαντικές  διακυμάνσεις  των  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  δύναται  να  επιδράσουν  αρνητικά  στα 
αποτελέσματά του. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Στις  21.05.2014  υπογράφηκε  μεταξύ  της  μητρικής  εταιρείας  και  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων,  σύμβαση 
κάλυψης  κοινού Ομολογιακού  Δανείου,  πενταετούς  διάρκειας  με  ανώτατο  ποσό  μέχρι  145  εκατ.  ευρώ.  Το 
επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται σε euribor εξαμήνου πλέον περιθωρίου 4%. Τυχόν αύξηση του euribor, αυξάνει 
τους χρεωστικούς τόκους και επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Ο Όμιλος ενδέχεται να μην καταφέρει να διατηρήσει τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξής του 

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος σημείωσε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των πωλήσεων και της κερδοφορίας 
του  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  χρηματιστηριακής  αξίας  των  μετοχών.  Σήμερα,  η  κεφαλαιοποίηση  της 
Εταιρείας  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  (ΧΑ)  ανέρχεται  σε  €1,5  δισ.  και  είναι  η  6η  μεγαλύτερη  εταιρεία  στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές ανάπτυξής της. Τυχόν αδυναμία της Διοίκησης 
του Ομίλου να επιτύχει  τις προσδοκίες  των μετόχων ενδέχεται  να  οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις μετοχών με 
αποτέλεσμα  την  πτώση  της  τιμής  τους.  Η  αδυναμία  αυτή  που  πρακτικά  θα  αποτυπωθεί  με  πτώση  των 
ενοποιημένων  πωλήσεων  και  κερδών,  ενδέχεται  να  οφείλεται,  μεταξύ  άλλων,  στην  αλλαγή  των 
καταναλωτικών  συνηθειών  και  στη  μη  έγκαιρη  προσαρμογή  του  Ομίλου  σε  αυτές,  στην  ένταση  του 
ανταγωνισμού, στον πόλεμο τιμών μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, στη μη αποτελεσματική διοίκηση των 
υφιστάμενων καταστημάτων ή και σε άλλους εξωγενείς παράγοντες. 

Έκτακτοι  κοινωνικοί  και  πολιτικοί  παράγοντες  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  αρνητικά  τα  οικονομικά 
αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. 

Η  ζήτηση  των  προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  κατ'  επέκταση  οι  πωλήσεις  και  τα  αποτελέσματα  του  Ομίλου 
επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς με  τη δραστηριότητα και  τον κλάδο του Ομίλου παράγοντες, όπως 
είναι η πολιτική αστάθεια, η οικονομική αβεβαιότητα, η επιβολή περιορισμού κεφαλαίων και η ύφεση. 

Επίσης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καταστροφικά γεγονότα, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια 
υγεία  και  ασφάλεια,  πολιτικές  αναταραχές  και  τρομοκρατικές  επιθέσεις  και  οποιαδήποτε  επακόλουθη  ή 
σχετική ζημία στο δίκτυο των καταστημάτων του Ομίλου, ή άλλοι περιορισμοί στην πρόσβαση των πελατών 
στα  καταστήματα,  όπως  αποκλεισμοί  δρόμων,  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  αρνητικά  τα  οικονομικά 
αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. 

Επιπλέον παράγοντες, όπως οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα και 
τα  υπόλοιπα  κράτη  στα  οποία  ο  Όμιλος  δραστηριοποιείται  ενδέχεται  να  έχουν  αρνητική  επίδραση  στην 
πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου, στην οικονομική του κατάσταση και στα αποτελέσματά του. 



 

Jumbo Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία                                      23  

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων, η Διοίκηση του Ομίλου προχωρά σε συνεχή ανασχεδιασμό των 
προϊόντων  που  διαθέτει,  δίνει  έμφαση  στη  συγκράτηση  του  κόστους  καθώς  και  στην  έγκυρη  και  επαρκή 
αποθεματοποίηση προϊόντων σε συμφέρουσες τιμές.  

Έντονη εποχικότητα των πωλήσεων 

Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  των  προϊόντων  του  Ομίλου,  οι  πωλήσεις  του  παρουσιάζουν  έντονη  εποχικότητα. 
Σημαντικό  μέρος  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  του  Ομίλου  πραγματοποιείται  την  περίοδο  των 
Χριστουγέννων  (28%),  ενώ  εποχιακές  διακυμάνσεις  παρατηρούνται  και  κατά  τους  μήνες  Απρίλιο  (εορτές 
Πάσχα  10%)  και  Σεπτέμβριο  (έναρξη  σχολικής  περιόδου  10%).  Η  εποχικότητα  στις  πωλήσεις  απαιτεί 
ορθολογική  διαχείριση  του  κεφαλαίου  κίνησης,  κυρίως  κατά  τις  περιόδους  αιχμής.  Πιθανή  αδυναμία  του 
Ομίλου  να  διαχειριστεί  αποτελεσματικά  τις  εποχικές  ανάγκες  σε  κεφάλαιο  κίνησης  ενδέχεται  να  τον 
επιβαρύνει με επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα και να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά του και την 
οικονομική του θέση. 

Παράλληλα,  αδυναμία  του  Ομίλου  να  αντεπεξέλθει  αποτελεσματικά  στην  αυξημένη  ζήτηση  κατά  τις 
συγκεκριμένες  χρονικές  περιόδους,  καθώς  και  καθυστερήσεις  στις  παραλαβές  λόγω  της  επιβολής 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα ολόκληρης της 
χρήσης.  Προβλήματα  ενδέχεται  να  δημιουργηθούν  και  λόγω  εξωγενών  παραγόντων  όπως  ενδεικτικά 
αναφέρονται η κακοκαιρία, οι απεργιακές κινητοποιήσεις ή ελαττωματικά και επικίνδυνα προϊόντα. 

Υφίσταται κίνδυνος η Διοίκηση του Ομίλου να μην μπορέσει έγκαιρα να προσδιορίσει ή να ανταποκριθεί 
στις  τάσεις  και  τις  μεταβαλλόμενες  προτιμήσεις  των  καταναλωτών,  είτε  αυτό  αφορά  το  δίκτυο 
καταστημάτων του Ομίλου ή το ηλεκτρονικό κατάστημα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 
την ανταπόκριση των καταναλωτών και τη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου 

Είναι  δύσκολο  να  γίνεται  συνεχής  σωστή  πρόβλεψη  της  ανταπόκρισης  του  καταναλωτικού  κοινού  στα  νέα 
προσφερόμενα  προϊόντα.  Η  επιτυχία  του  Ομίλου  εξαρτάται  εν  μέρει  από  τον  τρόπο  της  πρόβλεψης  της 
ζήτησης  των  καταναλωτών,  τη  διαθεσιμότητα αυτών  των  εμπορευμάτων,  την  εκτίμηση  του αντίκτυπου  της  
ζήτησης  για  τα  υπάρχοντα  προϊόντα  και  το  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  είτε  πρόκειται  για  πελάτες  που 
αγοράζουν  τα  προϊόντα  στα  καταστήματα,  είτε  μέσω  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  ή  και  μέσω  του 
συνδυασμού  και  των  δύο.  Κρίσιμες  παράμετροι  για  την  ταυτοποίηση  των  προτιμήσεων  των  καταναλωτών 
είναι το επίπεδο των προσφερόμενων τιμών, η ποικιλία των προϊόντων, οι εμπειρίες του πελάτη και η ευκολία 
αγοράς. Αυτοί οι παράγοντες είναι πρωταρχικής σημασίας για τους πελάτες και αυξάνεται συνεχώς η σημασία 
τους, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα των ψηφιακών μέσων και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που διατίθενται 
στους  καταναλωτές,  λόγω  του  γεγονότος  ότι  έχουν  κάνει  ευκολότερη  την  πρόσβασή  του  σε  περισσότερα 
προϊόντα και πληροφορίες για εναλλακτικές λύσεις. Τυχόν μη έγκαιρος εντοπισμός ή ανταπόκριση του Ομίλου 
στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, (συμπεριλαμβανομένων των βασικών παραγόντων που 
προαναφέρθηκαν) και τις προτεραιότητες καταναλωτικής δαπάνης, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
ανταπόκριση των καταναλωτών και τη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου. 

Ένταση του ανταγωνισμού  

Οι βασικοί ανταγωνιστές  της Εταιρείας στην Ελλάδα είναι  επιχειρήσεις  super markets  (εκτός  των τμημάτων 
τροφίμων),  καταστήματα  διάθεσης  παιχνιδιών,  ειδών  για  παιδιά,  χαρτικών,  εποχιακών  ειδών  και  τα 
αντίστοιχα διαδικτυακά καταστήματα. Στον κλάδο των super markets πρόσφατα έγιναν σημαντικές εξαγορές 
και συγχωνεύσεις. Παράλληλα, η τρέχουσα εικόνα της αγοράς θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον είτε με την 
είσοδο  ξένων  εταιρειών  στην  ελληνική  αγορά  είτε  με  την  αλλαγή  της  στρατηγικής  των  υφισταμένων 
ανταγωνιστών και την επέκταση του δικτύου των καταστημάτων τους και της ποικιλίας των προϊόντων που 
διαθέτουν. Τυχόν ένταση του ανταγωνισμού ενδεικτικά, π.χ. μέσω πολέμου τιμών και προσφορών, μπορεί να 
επιδράσει αρνητικά στις πωλήσεις και στην κερδοφορία της Εταιρείας. 

Εξάρτηση από εισαγωγές 

Το 70% των προϊόντων που διαθέτει ο Όμιλος έχουν προέλευση την Κίνα. Γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε διακοπή των εισαγωγών κινέζικων προϊόντων, ενδεικτικά αναφέρονται η επιβολή δασμών 
ή/και  ποσοστώσεων,  εμπορικός  αποκλεισμός  της  Κίνας,  πολιτική/  οικονομική  κρίση,  απεργίες,  περιορισμοί 
στην  διακίνηση  κεφαλαίων,  θα  είχαν ως  αποτέλεσμα  τη  διακοπή  της  τροφοδοσίας  των  καταστημάτων  του 
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Ομίλου με προϊόντα, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα και την οικονομική θέση του 
Ομίλου. Η επιβολή περιορισμού κίνησης κεφαλαίων στην Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της 
Εταιρείας να παραλάβει εμπορεύματα εγκαίρως.  

Τυχόν σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους των προϊόντων θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς 
τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου 

Το  70%  των  προϊόντων  που  διαθέτει  ο  Όμιλος  έχουν  προέλευση  την  Κίνα,  με  αποτέλεσμα  τα  μεταφορικά 
κόστη,  κυρίως ναύλα λόγω θαλάσσιας μεταφοράς,  να επηρεάζουν  τη διαμόρφωση του μικτού κέρδους  του 
Ομίλου. Τυχόν αύξηση των ναύλων ή και του κόστους χερσαίας μεταφοράς και διανομής των προϊόντων στο 
δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου, π.χ. μέσω μιας σημαντικής αύξησης της τιμής των καυσίμων, δύναται να  
επηρεάσει  δυσμενώς  τα  περιθώρια  μικτού  κέρδους  και  γενικότερα  τη  χρηματοοικονομική  επίδοση  του 
Ομίλου.  

Κίνδυνοι που σχετίζονται με δυσλειτουργίες της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής λειτουργίας και την 
ασφάλεια  των  διατιθέμενων  προϊόντων  θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  δυσμενώς  τη  χρηματοοικονομική 
επίδοση του Ομίλου 

Ο  Όμιλος  προμηθεύεται  τα  προϊόντα  της  απευθείας  από  το  εξωτερικό  ως  αποκλειστικός  εισαγωγέας  των 
εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών  και  συναφών  ειδών,  που  δεν  διαθέτουν αντιπροσωπεία  στην  Ελλάδα  και 
από 230 προμηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. 

Ο Όμιλος, ωστόσο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και κερδών σε περίπτωση που η συνεργασία 
της με κάποιον από τους οίκους αυτούς διακοπεί,  καθώς και από καθυστερήσεις που προκύπτουν από την 
επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο κίνδυνος μη ανανέωσης της συνεργασίας με κάποιον 
από τους προμηθευτές της είναι ελεγχόμενος καθώς κανένας προμηθευτής δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 
3% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου. 

Η παγκόσμια αναζήτηση των προϊόντων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την οικονομική απόδοση του 
Ομίλου. Όλα τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, 
την ασφάλεια χρήσης και την περιβαλλοντική νομοθεσία και πρέπει να είναι πιστοποιημένα ότι πληρούν τα 
απαιτούμενα  πρότυπα.  Η  ικανότητά  του  Ομίλου  να  εντοπίσει  και  να  συνεργάζεται  με  προμηθευτές  που 
πληρούν τις προδιαγραφές και να έχει πρόσβαση σε προϊόντα με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο είναι μια 
σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα σε σχέση με τους διεθνείς προμηθευτές.  

Τυχόν  οικονομική  αστάθεια  των  προμηθευτών,  η  αδυναμία  τους  να  πληρούν  τα  πρότυπα  του  Ομίλου, 
εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μειωμένη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, θέματα ασφάλειας 
των  εμπορευμάτων,  τυχόν  υποβάθμιση  της  ποιότητας  των  προϊόντων,  διαταραχή  στην  μεταφορά  των 
εμπορευμάτων από το εξωτερικό ή και στην Ελλάδα, π.χ. αποκλεισμοί δρόμων, λιμένων, είναι γεγονότα εκτός 
ελέγχου του Ομίλου. Επιπλέον, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικού εμπορίου, τυχόν 
ποσοστώσεις, δασμοί και άλλοι περιορισμοί στα εισαγόμενα αγαθά, ή εμπορικές κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε  ορισμένες  χώρες  είναι  επίσης  εκτός  ελέγχου  του  Ομίλου.  Οι  ανωτέρω  παράγοντες  και  άλλοι  έκτακτοι 
παράγοντες  που  μπορεί  να  επηρεάσουν  τους  προμηθευτές  του  Ομίλου,  π.χ.  ακραία  φυσικά  φαινόμενα, 
δύνανται να περιορίσουν την πρόσβαση του Ομίλου σε συγκεκριμένα προϊόντα, γεγονός που θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. 

Ειδικά,  η παράμετρος  της ασφάλειας  των προϊόντων είναι πολύ σημαντική  για  τον Όμιλο.  Τυχόν ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλεια ή και κακόβουλες φήμες για μη ασφαλή προϊόντα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
πτώση  των  πωλήσεων  και  αναζήτηση  εναλλακτικών  σε  ανταγωνιστές,  με  αποτέλεσμα  οι  καταναλωτές  να 
προμηθεύονται όλα τα προϊόντα από τρίτους. Η έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των πελατών του Ομίλου 
αποκαθίσταται  δύσκολα.  Ως  εκ  τούτου,  οποιοδήποτε  ζήτημα  σχετικά  με  την  ασφάλεια  οποιουδήποτε 
προϊόντος, πραγματικό ή και κακόβουλο, ανεξάρτητα από την πραγματική αιτία, θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. 

Δεν μπορεί να δοθεί διασφάλιση στους μετόχους, ότι η Εταιρεία θα είναι σε θέση να καταβάλει μερίσματα ή 
άλλα προς διάθεση ποσά στο μέλλον.  

Όλα τα μερίσματα και οι λοιπές διανομές που καταβάλλονται από την Εταιρεία πραγματοποιούνται κατά τη 
διακριτική  ευχέρεια  της  γενικής  συνέλευσης  των  μετόχων  της  και  εξαρτώνται  από  τη  διαθεσιμότητα  των 
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κερδών και των αποθεματικών προς διανομή, μετά την πλήρωση οποιωνδήποτε σχετικών όρων του ελληνικού 
εταιρικού  δικαίου.  Η  δημιουργία  κερδών  και  άλλων  αποθεματικών  προς  διανομή  εξαρτάται  από  σειρά 
παραγόντων,  συμπεριλαμβανομένων  της  επιτυχούς  διαχείρισης  των  επενδύσεων  του  Ομίλου,  της 
λειτουργικής απόδοσης των δραστηριοτήτων της, του κανονιστικού πλαισίου, τις μακροοικονομικές συνθήκες, 
εντός των οποίων δραστηριοποιείται ο Όμιλος, τις ανάγκες ρευστότητας καθώς επίσης από φορολογικούς και 
άλλους νομικούς παράγοντες.  

Λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αβέβαιη οικονομική κατάσταση και τη 
συνεχιζόμενη  οικονομική  ύφεση  για  τη  χρήση  που  έληξε  στις  30.06.2015  αποφασίστηκε  από  την  τακτική 
Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος. 

Παρ΄όλο που πρόθεση της Διοίκησης είναι να διανεμηθεί μέρισμα ή άλλα προς διάθεση ποσά για τη χρήση 
που έληξε στις 30.06.2016, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση στους μετόχους ότι η Εταιρεία θα δύναται να 
καταβάλει μερίσματα ή άλλα προς διανομή ποσά  για οποιαδήποτε μελλοντική  χρήση. 

Κίνδυνοι που συνδέονται με την υφιστάμενη δραστηριότητα του Ομίλου στο εξωτερικό και τις προοπτικές 
του ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά του αποτελέσματα και τις προοπτικές του 

Οι  διεθνείς  δραστηριότητες  του  Ομίλου  στην  Κύπρο,  Βουλγαρία  και  Ρουμανία,  αποτέλεσαν  για  την  χρήση 
01.07.2014‐30.06.2015  το  24,83%  του  κύκλου  εργασιών  του  Ομίλου  ενώ  συνεισέφεραν  το  27,14%  των 
κατανεμημένων  κερδών  προ  φόρων,  χρηματοδοτικών  και  επενδυτικών  αποτελεσμάτων.  Σε  περίπτωση 
επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στις ως άνω χώρες, ενδέχεται να επηρεασθούν ουσιωδώς δυσμενώς 
η  δραστηριότητα,  η  χρηματοοικονομική  κατάσταση,  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  και  οι  προοπτικές  του 
Ομίλου. 

Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων μπορεί να μην αποδώσει τα αναμενόμενα   

Στην Ελλάδα ο Όμιλος αριθμεί 51 καταστήματα, ενώ έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος 
για την οικονομική χρήση 2016/2017.  

Στην Κύπρο, η θυγατρική εταιρεία «JUMBO TRADING LTD» διέθετε μέχρι την 31.12.2015 πέντε καταστήματα. 
Μέχρι στιγμής το παρόν δίκτυο κρίνεται επαρκές.  

Στη Βουλγαρία, η θυγατρική εταιρεία «JUMBO ΕC.B LTD», διέθετε μέχρι  την 31.12.2015 οκτώ καταστήματα. 
Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να λειτουργήσουν δύο ακόμα καταστήματα στη χώρα.  

Στην  Ρουμανία,  η  θυγατρική  Εταιρία  «JUMBO  ΕC.R  SRL»,  διέθετε  μέχρι  την  31.12.2015  επτά  υπέρ‐
καταστήματα. Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια το δίκτυο στη χώρα να φτάσει τα 16‐18 καταστήματα. 

Παρ΄όλο που η Διοίκηση  του Ομίλου διαθέτει  την  τεχνογνωσία  να υλοποιήσει  και  λειτουργήσει  τα ως άνω 
καταστήματα  των  οποίων  την  απόδοση  θα  παρακολουθεί  συνεχώς,  δεν  μπορεί  να  παρασχεθεί  καμία 
διαβεβαίωση ότι οι άνω επενδύσεις θα έχουν μια εγγυημένη κερδοφορία.  

Αλλαγές  στη  φορολογική  νομοθεσία  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  δυσμενώς  την  επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας 

Η Ελλάδα έχει περίπλοκο φορολογικό σύστημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί δραστικές αλλαγές 
και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισάγει και στο μέλλον νομοθετικές 
ρυθμίσεις,  φορολογικής  ή  εταιρικής  φύσης,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  την  αρνητική  συγκυρία  που 
σχετίζονται  με  την  δημοσιονομική  κρίση  και  οι  οποίες  μπορεί  να  επιβαρύνουν  περαιτέρω  την  Εταιρεία. 
Τέτοιες  νομοθετικές ρυθμίσεις,  όπως π.χ.  περαιτέρω αύξηση  της  εταιρικής φορολογίας,  έκτακτες  εισφορές, 
αυξημένοι  φόροι  ακινήτων,  αύξηση  των  συντελεστών  Φ.Π.Α.  κ.α.  μπορεί  να  επηρεάσουν  δυσμενώς  την 
επιχειρηματική δραστηριότητα,  τη  χρηματοοικονομική κατάσταση και  τα αποτελέσματα  του Ομίλου,  καθώς 
και την ικανότητά της να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. 

Αλλαγές στη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ο Όμιλος απασχολούσε 5.913 άτομα, εκ των οποίων 4.237 μόνιμο προσωπικό 
και 1.676  έκτακτο προσωπικό.  Τυχόν αλλαγές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όπως π.χ. αύξηση 
των  εργοδοτικών  εισφορών,  αύξηση  επιδομάτων,  μείωση  της  ευελιξίας  στις  εργασιακές  σχέσεις,  νέοι 
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περιορισμοί  στην  απασχόληση  τις  Κυριακές,  κ.α.  μπορεί  να  επηρεάσουν  δυσμενώς  την  επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς και την ικανότητά 
του να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους.  

Αλλαγές στη πολεοδομική νομοθεσία  και στην αγορά ακινήτων  ενδέχεται  να  επηρεάσουν δυσμενώς  την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας 

Κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015  ο  Όμιλος  διέθετε  δίκτυο  73  καταστημάτων  σε  τέσσερις  χώρες.  Αναλυτικά 
διέθετε 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουμανία. Τυχόν αλλαγές στην 
πολεοδομική  νομοθεσία  όπως  π.χ.  περιορισμοί  στην  εμπορική  χρήση,  μείωση  συντελεστών  δόμησης, 
καθυστερήσεις  στις  εγκρίσεις  από  κρατικές  αρχές,  αλλά  και  μεταβολές  στην  αγορά  των  ακινήτων  όπως 
αύξηση των ενοικίων, αύξηση του κατασκευαστικού κόστους και του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, μη 
διαθεσιμότητα  κατάλληλων  ακινήτων,  κ.α.  μπορεί  να  επηρεάσουν  δυσμενώς  την  επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καθώς και την ικανότητά της να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. 

Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό 

Η  διοίκηση  και  οι  λειτουργίες  του  Ομίλου  στηρίζονται  σε  ομάδα  έμπειρων  στελεχών  και  εξειδικευμένου 
προσωπικού.  Η  διατάραξη,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  της  σχέσης  των  στελεχών  και  των  εξειδικευμένων 
εργαζομένων  με  τον  Όμιλο  ή  τυχόν  απώλειά  τους  θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  βραχυπρόθεσμα  την  ομαλή 
εξέλιξη των εργασιών του.  

Η απώλεια κάθε μέλους της διοικητικής ομάδας, ή οποιουδήποτε εξειδικευμένου και έμπειρου εργαζομένου, 
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας.  

Η  μελλοντική  επιτυχία  του Ομίλου  εξαρτάται  επίσης  εν  μέρει  από  τη  ικανότητά  του  να  προσελκύει  και  να 
διατηρεί  στις  τάξεις  του  υψηλά  καταρτισμένο  προσωπικό,  το  οποίο  είναι  σε  μεγάλη  ζήτηση  στην  αγορά 
εργασίας. 

Αστοχία ή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά 
στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου 

Το δίκτυο των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου είναι συνδεδεμένο on  line/ real time. Ο Όμιλος 
βασίζεται στα πληροφοριακά  του συστήματα,  καθώς και σε συστήματα  τρίτων για  την παρακολούθηση και 
τον  προγραμματισμό  της  λειτουργίας  του,  για  την  επεξεργασία  των  παραγγελιών  των  εμπορευμάτων,  την 
παραλαβή  τους,  την  τιμολόγηση  προμηθευτών  και  πελατών,  την  παρακολούθηση  των  αποθεμάτων,  την 
υποστήριξη των λογιστικών λειτουργιών και της σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, την καταβολή των 
μισθών στους εργαζομένους και γενικά, για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Ομίλου. Οποιαδήποτε 
διαταραχή, είτε από χάκερ ή άλλες πηγές, των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων θα μπορούσε να έχει 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία του.  

Επιπλέον,  περιοδικά  μπορεί  να  χρειαστεί  να  ενισχυθούν  τα  πληροφοριακά  συστήματα  προκειμένου  να 
παρέχουν  πρόσθετες  δυνατότητες  και  λειτουργίες.  Η  εισαγωγή  νέων  πληροφοριακών  συστημάτων  και  οι 
αναβαθμίσεις  των  υφιστάμενων  δημιουργούν  συχνά  αναστάτωση  στην  υφιστάμενη  δραστηριότητα  του 
Ομίλου.  Ενδεικτικά,  οποιεσδήποτε  τυχόν  διαταραχές  που  επηρεάζουν  την  ικανότητα  της  Οικονομικής 
Διεύθυνσης να αναφέρει με ακρίβεια την οικονομική απόδοση του Ομίλου σε εύθετο χρόνο θα μπορούσε να 
επηρεάσει  αρνητικά  την  ικανότητα  της  Διοίκησης  να  λάβει  τις  σωστές  επιχειρηματικές  αποφάσεις.  Εάν  η 
διοίκηση του Ομίλου δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει επιτυχώς μελλοντικές βελτιώσεις των πληροφοριακών 
συστημάτων, η οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου θα μπορούσαν να 
επηρεαστούν αρνητικά. 

Αυξημένες  απειλές  κατά  της  ασφάλειας  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και  πιο  εξελιγμένα  μέσα 
ηλεκτρονικού  εγκλήματος,  συμπεριλαμβανομένων  προηγμένων  ηλεκτρονικών  ιών,  συνιστούν  δυνητικό 
κίνδυνο για  την ασφάλεια  των συστημάτων πληροφορικής  και  των δικτύων  του Ομίλου,  καθώς και  για  την 
εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων. Αν τα συστήματα πληροφορικής, τα 
ηλεκτρονικά δίκτυα ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών στους οποίους βασίζονται, αδυνατούν να λειτουργήσουν 
σωστά,  ή  εάν  ο  Όμιλος  υποστεί  απώλεια  ή  διαρροή  επιχειρηματικών  ή  οικονομικών  πληροφοριών,  που 
οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων καταστροφικών γεγονότων, διακοπών ρεύματος και 
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παραβιάσεων  της ασφάλειας  και  τυχόν  εφεδρικά  επιχειρηματικά συστήματα απρόσκοπτης  λειτουργίας  δεν 
αντιμετωπίσουν  αποτελεσματικά  και  έγκαιρα  τα  γενεσιουργά  αίτια,  η  Διοίκηση  του  Ομίλου  δύναται  να 
αντιμετωπίσει δυσκολίες στην διαχείριση των λειτουργικών του αναγκών και των επιχειρηματικών ζητημάτων, 
οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα ή/και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές 

Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των μετοχών της Εταιρείας 

Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών  της Εταιρείας μπορεί  να υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις που να 
οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Ενδεχόμενες συνέπειες από την μη τήρηση του τρίτου προγράμματος 
διάσωσης  της  Ελλάδας,  η  συνεχιζόμενη  κρίση  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  η  έκβαση  των  εκλογών  σε  μεγάλες 
ανεπτυγμένες  χώρες  όπως  ενδεικτικά  η  Η.Π.Α.  και  η  Γερμανία,  η  πορεία  των  διεθνών  χρηματαγορών  και 
κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών 
σε  ευαίσθητες  για  την  παγκόσμια  οικονομία  περιοχές  και  γενικότερα  το  αίσθημα  γεωπολιτικής  αστάθειας, 
είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των μετοχών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι δεν 
είναι εξασφαλισμένοι έναντι των ως άνω εξωγενών παραγόντων. 

Τυχόν  πωλήσεις  μετοχών  από  τους  βασικούς  μετόχους  ή  τυχόν  απόφαση  της  Διοίκησης  για  αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου,  ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή 
τιμή των μετοχών της Εταιρείας  

Η  πώληση  σημαντικού  αριθμού  μετοχών  της  Εταιρείας  στο  μέλλον  ή  τυχόν  απόφαση  της  Διοίκησης  για 
αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου,  ή  ακόμη  και  το  ενδεχόμενο  πραγματοποίησης  τέτοιων  ενεργειών,  θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλα μεγάλα χρηματιστήρια 

Η μόνη αγορά διαπραγμάτευσης  των μετοχών  της Εταιρείας  είναι  το Χρηματιστήριο Αθηνών,  το οποίο  έχει 
χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλες σημαντικές αγορές στη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής,  ιδιαίτερα  υπό  τις  παρούσες  χρηματοοικονομικές  συνθήκες  για  τη  χώρα.  Συνεπώς,  η 
εμπορευσιμότητα  των  μετοχών  της  Εταιρείας  ενδέχεται  να  μειωθεί  μελλοντικά.  Η  Εταιρεία  δεν  μπορεί  να 
παράσχει εγγυήσεις σχετικά με τη μελλοντική ρευστότητα της αγοράς για τις μετοχές της. 
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3.ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
3.1  Γενικά πληροφοριακά στοιχεία ‐ Υπεύθυνα πρόσωπα 

 

Το παρόν έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») αποτελείται από α) το Περιληπτικό 
Σημείωμα β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου.  

Η  σύνταξη  και  διάθεση  του  Εγγράφου  έγινε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την από 29.06.2016 συνεδρίασή του, ενημερώθηκε 
για το περιεχόμενό του.  

Το  Έγγραφο  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  του  Ν. 3401/2005  και  περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες 
ισοδύναμες  με  εκείνες  του  Ενημερωτικού  Δελτίου,  όπως  ορίζονται  στον  Κανονισμό  (ΕΚ)  809/2004  της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρείας, τα οποία επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Εγγράφου είναι οι κ.κ.: 

•Ντεμίρη  Κωνσταντίνα,  Προϊσταμένη  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  Κύπρου  9  και  Ύδρας,  18346, 
Μοσχάτο Αττικής, τηλ. 210 – 480 52 00 και 

•Καραμητσώλη  Αμαλία,  Υπεύθυνη Μετόχων,  Κύπρου 9  και  Ύδρας, 18346, Μοσχάτο Αττικής,  τηλ. 
210 – 480 52 00. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι εκτιμά πως οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο 
που  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  του  Ν.3401/2005,  είναι  ισοδύναμες  με  αυτές  που  θα 
περιλαμβάνονταν  σε  ένα  Ενημερωτικό  Δελτίο,  υπό  την  έννοια  ότι,  κατά  την  εκτίμηση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Εταιρείας,  περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες,  οι  οποίες  περιγράφουν  επαρκώς  την  εταιρική 
πράξη  της  συγχώνευσης  της «Jumbo  Ανώνυμη  Εμπορική  Εταιρεία»  (εφεξής  η «Jumbo»  ή  η «Εταιρεία»  ή  η 
«Απορροφώσα»  ή  ο «Εκδότης»)  με  την  ανώνυμη  εταιρεία  «Τανοσίριαν  Ανώνυμη  Εμπορική  και  Επενδυτική 
Εταιρεία» (εφεξής η «Τανοσίριαν» ή η «Απορροφώμενη») (και από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») με 
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (εφεξής η «Συγχώνευση»). 

Η  Εταιρεία,  τα  μέλη  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου,  και  τα φυσικά  πρόσωπα  που  είναι  υπεύθυνα  για  τη 
σύνταξη του Εγγράφου, βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν. 

Η  Εταιρεία,  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  της  Εταιρείας  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  που  επιμελήθηκαν,  εκ  μέρους  της 
Εταιρείας, τη σύνταξη του Εγγράφου είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν 
περιληφθεί στο Έγγραφο.   

Τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας  και  τα φυσικά  πρόσωπα,  εκ μέρους  της  Εταιρείας,  που 
επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Εγγράφου, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενό 
του  και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που 
περιέχονται  στο  Έγγραφο  είναι,  εξ’  όσων  γνωρίζουν,  σύμφωνες  με  την  πραγματικότητα  και  δεν  υπάρχουν 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. 

Το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στο  επενδυτικό  κοινό,  σύμφωνα με  το άρθρο 14,  παρ. 2  του Ν.3401/2005, 
όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. http://www.helex.gr, και στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας http://www.e‐jumbo.gr  και  της Απορροφώμενης  εταιρείας http://www.tanosirian.gr.  Το  Έγγραφο, 
εφόσον  ζητείται  από  τους  επενδυτές,  χορηγείται  δωρεάν,  κατόπιν  αιτήσεως  τους,  σε  έντυπη  μορφή,  στα 
γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Κύπρου 9 και Ύδρας, 18346, Μοσχάτο Αττικής. 

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται 
τις  εργάσιμες ημέρες  και ώρες στα  γραφεία  της  Jumbo Α.Ε.,  Κύπρου 9  και  Ύδρας, 18346, Μοσχάτο Αττικής 
(υπεύθυνη κα. Καραμητσώλη Αμαλία, τηλ. 210 – 480 52 00). 
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3.2Τακτικός έλεγχος 
 

3.2.1  Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία 

Οι ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της  Jumbo υπόκεινται σε έλεγχο από ανεξάρτητους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

Οι  ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  (εταιρικές  και  ενοποιημένες)  της  Jumbo  έχουν  ελεγχθεί  από  την 
ελεγκτική εταιρεία Grant Thorton, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, T +30 (210) 72 80 000, F 
+30 (210) 72 12 222, και ειδικότερα, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Βασίλη Καζά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13281) 
και κ. Δημήτρη Μελά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001) για την χρήση 2013/2014 και από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 
κ. Βασίλη Καζά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13281) και κα Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821) για την χρήση 2014/2015. 

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015 
έχουν  επισκοπηθεί  από  την  ελεγκτική  εταιρεία  Grant  Thornton,  Α.Μ.  ΣΟΕΛ  127,  Ζεφύρου  56,  175  64  Π. 
Φάληρο, T +30 (210) 72 80 000, F +30 (210) 72 12 222, και ειδικότερα από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. 
Μάριο Λασανιάνο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25101) και κα Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821). 

Οι  ετήσιες  και  ενδιάμεσες  Οικονομικές  Καταστάσεις  (εταιρικές  και  ενοποιημένες)  συντάχθηκαν  από  την 
Jumbo βάσει των Δ.Π.Χ.Α.  

Ουδείς από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων 
του  για  την  περίοδο  που  καλύπτουν  οι  ιστορικές  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  (ήτοι  01.07.2015‐
31.12.2015, 2014/2015 και 2013/2014), καθώς και μέχρι την ημερομηνία του Εγγράφου.  

Οι εκθέσεις ελέγχου της Grant Thornton για τις χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014, με ημερομηνίες 25.9.2015 
και  24.9.2014  αντίστοιχα,  και  η  έκθεση  επισκόπησης  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015  με 
ημερομηνία 24.2.2016, μαζί με τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, των οποίων 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και θα πρέπει να διαβάζονται συναρτήσει  αυτών, βρίσκονται διαθέσιμες στα 
γραφεία της Jumbo, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κύπρου 9 και Ύδρας, 18346, Μοσχάτο Αττικής, στην 
ιστοσελίδα  της  Jumbo  http://corporate.e‐jumbo.gr/enimerosi‐ependyton/oikonomikes‐katastaseis/omilou‐
mitrikis/oles‐oi‐etairies‐125350/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. 

Άλλες  πληροφορίες  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Εκδότη,  πλην  των  πληροφοριών  που  είναι  διαθέσιμες  στη 
συγκεκριμένη διεύθυνσή του, δεν αποτελούν μέρος του Εγγράφου. 

 

Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014. 

 

Χρήση 2014/2015 

Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  

Προς τους Μετόχους της JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε  τις  συνημμένες  εταιρικές  και  τις  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  JUMBO 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  οι  οποίες  αποτελούνται  από  την  εταιρική  και  ενοποιημένη  κατάσταση 
οικονομικής  θέσης  της  30ης  Ιουνίου  2015,  τις  εταιρικές  και  ενοποιημένες  καταστάσεις  αποτελεσμάτων 
χρήσεως και συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία  αυτή,  καθώς  και  περίληψη  σημαντικών  λογιστικών  αρχών  και  μεθόδων  και  λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
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Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η  διοίκηση  έχει  την  ευθύνη  για  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  αυτών  των  εταιρικών  και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 
διοίκηση  καθορίζει  ως  απαραίτητες,  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  κατάρτιση  εταιρικών  και  ενοποιημένων 
οικονομικών  καταστάσεων  απαλλαγμένων  από  ουσιώδη  ανακρίβεια,  που  οφείλεται  είτε  σε  απάτη  είτε  σε 
λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η  δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  γνώμη  επί  αυτών  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών 
καταστάσεων  με  βάση  τον  έλεγχό  μας.    Διενεργήσαμε  τον  έλεγχό  μας  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα  πρότυπα  αυτά  απαιτούν  να  συμμορφωνόμαστε  με  κανόνες  δεοντολογίας,  καθώς  και  να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει  τη διενέργεια διαδικασιών για  την απόκτηση ελεγκτικών  τεκμηρίων,  σχετικά με  τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.   Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται  στην  κρίση  του  ελεγκτή περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  των  κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.   Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που  σχετίζονται  με  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά  όχι  με  σκοπό  την  έκφραση  γνώμης  επί  της  αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών  δικλίδων  της 
εταιρείας.  Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  επίσης  την  αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  των  λογιστικών  αρχών  και 
μεθόδων που  χρησιμοποιήθηκαν  και  του εύλογου  των εκτιμήσεων που  έγιναν από  τη διοίκηση,  καθώς  και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε  ότι  τα  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  έχουμε  συγκεντρώσει  είναι  επαρκή  και  κατάλληλα  για  τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά  τη  γνώμη  μας,  οι  συνημμένες  εταιρικές  και  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  παρουσιάζουν 
εύλογα,  από  κάθε  ουσιώδη  άποψη,  την  οικονομική  θέση  της  Εταιρείας  JUMBO  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου 2015 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και 
τις  ταμειακές  τους  ροές  για  τη  χρήση  που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 
οποία  παρέχει  τα  πληροφοριακά  στοιχεία  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  3δ  του  άρθρου  43α  του  Κ.Ν 
2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαμε  τη  συμφωνία  και  την  αντιστοίχηση  του  περιεχομένου  της  Έκθεσης  Διαχείρισης  του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
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Βασίλης Καζάς (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281)                       Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) 

 

 
 

Χρήση 2013/2014 

Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  

Προς τους Μετόχους της JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε  τις  συνημμένες  εταιρικές  και  τις  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  JUMBO 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  οι  οποίες  αποτελούνται  από  την  εταιρική  και  ενοποιημένη  κατάσταση 
οικονομικής  θέσης  της  30ης  Ιουνίου  2014,  τις  εταιρικές  και  ενοποιημένες  καταστάσεις  αποτελεσμάτων 
χρήσεως και συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία  αυτή,  καθώς  και  περίληψη  σημαντικών  λογιστικών  αρχών  και  μεθόδων  και  λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η  διοίκηση  έχει  την  ευθύνη  για  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  αυτών  των  εταιρικών  και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 
διοίκηση  καθορίζει  ως  απαραίτητες,  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  κατάρτιση  εταιρικών  και  ενοποιημένων 
οικονομικών  καταστάσεων  απαλλαγμένων  από  ουσιώδη  ανακρίβεια,  που  οφείλεται  είτε  σε  απάτη  είτε  σε 
λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η  δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  γνώμη  επί  αυτών  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών 
καταστάσεων  με  βάση  τον  έλεγχό  μας.  Διενεργήσαμε  τον  έλεγχό  μας  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα  πρότυπα  αυτά  απαιτούν  να  συμμορφωνόμαστε  με  κανόνες  δεοντολογίας,  καθώς  και  να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει  τη διενέργεια διαδικασιών για  την απόκτηση ελεγκτικών  τεκμηρίων,  σχετικά με  τα 
ποσά και  τις γνωστοποιήσεις στις  εταιρικές και  τις  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι  επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται  στην  κρίση  του  ελεγκτή περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  των  κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται  με  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά  όχι  με  σκοπό  την  έκφραση  γνώμης  επί  της  αποτελεσματικότητας  των  εσωτερικών  δικλίδων  της 
εταιρείας.   Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  επίσης  την αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  των  λογιστικών αρχών  και 
μεθόδων που  χρησιμοποιήθηκαν  και  του εύλογου  των εκτιμήσεων που  έγιναν από  τη διοίκηση,  καθώς  και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε  ότι  τα  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  έχουμε  συγκεντρώσει  είναι  επαρκή  και  κατάλληλα  για  τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά  τη  γνώμη  μας,  οι  συνημμένες  εταιρικές  και  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  παρουσιάζουν 
εύλογα,  από  κάθε  ουσιώδη  άποψη,  την  οικονομική  θέση  της  Εταιρείας  JUMBO  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και 
τις  ταμειακές  τους  ροές  για  τη  χρήση  που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.2 (ii) των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα 
της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων που σχετίζεται με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της επένδυσης του 
Ομίλου σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, συνολικού ποσού € 6,5 εκατ. κατά την 30η Ιουνίου 2014. Στη γνώμη 
μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 
οποία  παρέχει  τα  πληροφοριακά  στοιχεία  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  3δ  του  άρθρου  43α  του  Κ.Ν 
2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαμε  τη  συμφωνία  και  την  αντιστοίχηση  του  περιεχομένου  της  Έκθεσης  Διαχείρισης  του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

Βασίλης Καζάς (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281)                       Δημήτρης Μελάς (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001)  

 

 
 

 

Ακολούθως,  παρατίθεται  η  έκθεση  επισκόπησης  επί  των  ενδιάμεσων  Οικονομικών  Καταστάσεων  για  την 
περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015. 

 

Περίοδος 01.07.2015‐31.12.2015 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

Προς τους μετόχους της Εταιρείας JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Εισαγωγή  

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
Εταιρείας  JUMBO  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  της  31ης  Δεκεμβρίου  2015  και  τις  σχετικές  συνοπτικές 
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εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης 
και  ταμειακών  ροών  της  εξάμηνης  περιόδου  που  έληξε  αυτή  την  ημερομηνία,  καθώς  και  τις  επιλεγμένες 
επεξηγηματικές σημειώσεις,  που συνθέτουν  την  ενδιάμεση συνοπτική  χρηματοοικονομική πληροφόρηση,  η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει 
την  ευθύνη  για  την  κατάρτιση  και  παρουσίαση  αυτής  της  ενδιάμεσης  συνοπτικής  χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης,  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  όπως  αυτά  έχουν 
υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  εφαρμόζονται  στην  Ενδιάμεση  Χρηματοοικονομική  Αναφορά 
(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

 

Εύρος Επισκόπησης  

Διενεργήσαμε  την  επισκόπησή  μας  σύμφωνα  με  το  Διεθνές  Πρότυπο  Επισκόπησης  2410  «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  που  διενεργείται  από  τον  Ανεξάρτητο  Ελεγκτή  της 
Οντότητας».  Η  επισκόπηση  της  ενδιάμεσης  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  συνίσταται  στη  διενέργεια 
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 
ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 
συνεπώς,  δεν μας δίδει  τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι  έχουν περιέλθει στην αντίληψή 
μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 
παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.  

 

Συμπέρασμα  

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 
στο  συμπέρασμα  ότι  η  συνημμένη  ενδιάμεση  συνοπτική  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  δεν  έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.  

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων  

Η  επισκόπησή  μας  δεν  εντόπισε  οποιαδήποτε  ασυνέπεια  ή  αναντιστοιχία  των  λοιπών  στοιχείων  της 
προβλεπόμενης  από  το  άρθρο  5  του  Ν.  3556/2007  εξαμηνιαίας  οικονομικής  έκθεσης  με  τη  συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

 

Μάριος Λασανιάνος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101)                      Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) 

 

 
 

3.2.2  Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τανοσίριαν υπόκεινται σε έλεγχο από ελεγκτές.  

Οι  ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  Τανοσίριαν  για  τις  χρήσεις  που  έληξαν  την  31.12.2014  και  την 
31.12.2015,  συντάχθηκαν  βάσει  των  Ε.Λ.Γ.Σ.  και  ΕΛΠ,  αντίστοιχα,  και  σύμφωνα  με  τον  Κ.Ν. 2190/1920  και 
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έχουν  ελεγχθεί  από  τους  ελεγκτές  κκ.  Αθανάσιο  Μπαντρά  (Α.Μ.Ο.Ε.  9992/24756)  και  Νικόλαο  Νικολέτο 
(Α.Μ.Ο.Ε. 9997/026538). 

Οι  εκθέσεις  των ελεγκτών για  τις  χρήσεις 2014  και 2015, με ημερομηνίες 9.6.2015  και 8.2.2016 αντίστοιχα, 
μαζί  με  τις  σχετικές  Οικονομικές  Καταστάσεις  (ισολογισμοί,  προσαρτήματα  και  εκθέσεις  διαχείρισης  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Τανοσίριαν),  βρίσκονται  διαθέσιμες  στα  γραφεία  της  Jumbo,  στο  Τμήμα 
Εξυπηρέτησης  Μετόχων,  Κύπρου  9  και  Ύδρας,  18346,  Μοσχάτο  Αττικής  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της 
Τανοσίριαν, http://tanosirian.gr/. 

 

Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι  εκθέσεις  των ελεγκτών επί  των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
της Τανοσίριαν των χρήσεων 2015 και 2014. 

 

Χρήση 2015 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Οι υπογράφοντες Ελεγκτές: 

α) ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου, Έτος γεν.: 1961, Υπηκοότητα Ελληνική, Διεύθυνση: Μέρλιν 7 Αθήνα, 
Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με Αρ., Μητρώου Επιμ. 9992‐24756 (ΑΦΜ:040011010, ΔΥΟ: Δ΄ Αθηνών, Α.Δ.Τ. ΑΗ‐513025) 
και A’ Τάξεως, 

β) ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βελισσάριου, Έτος γεν.: 1960, Υπηκοότητα Ελληνική, Διεύθυνση: Σπ. Τρικούπη 
13 Αθήνα, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με Αρ. Μητρώου Επιμ. 9997‐026538 (ΑΦΜ:032985952, ΔΥΟ: ΙΑ΄ Αθηνών, Α.Δ.Τ. 
ΑΚ‐524816 ‐24.04.2012) και A’ Τάξεως, 

 

διοριστήκαμε  από  την  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  30/06/2015  της  εταιρείας  για  τον  έλεγχο  των 
βιβλίων  και  στοιχείων  αυτής,  της  διαχειριστικής  χρήσης  από  1/1/2015  μέχρι  31/12/2015,  προβήκαμε  στον 
έλεγχο των βιβλίων και διαπιστώσαμε τα εξής: 

 

Μετά από έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης διαπιστώσαμε ότι 
ο  Ισολογισμός της 31/12/2015 απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία 
αυτή και ο λογαριασμός “Αποτέλεσμα Χρήσης” απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την χρήση 
που ελέγχθηκε. 

Για  την παρακάτω διαπίστωση  κατά  τον  έλεγχο  των βιβλίων,  μας  παρασχέθηκαν  όλες  οι  πληροφορίες  που 
χρειαζόμαστε για την εκτέλεση του έργου μας. 

Επίσης διαπιστώσαμε: 

α) ότι δεν τηρήθηκε λ/σμος κόστους παραγωγής γιατί δεν είχε τέτοια υποχρέωση η επιχείρηση,  

β) ότι το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως ορίζονται από το ν. 4308/2014 και γ) ότι η έκθεση 
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.                                                             

 

Αθήνα  08 Φεβρουαρίου 2016 

 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

α)   ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

β)    ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Χρήση 2014 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. 

Οι υπογράφοντες Ελεγκτές: 

α) ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου, με  Αρ.μητρώου επιμ. 9992024756 κάτοικος Αθηνών, Μέριλιν 7, και 
A’ Τάξεως με αριθμό άδειας 0000517. 

Β) ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βελισσάριου, με αρ.μητρώου επιμ. 9997026538 κάτοικος Αθηνών και A’ Τάξεως 
με αριθμό άδειας 0000915., 

 

oι οποίοι πληρούμε τις προϋποθέσεις ηλικίας και προϋπηρεσίας του άρθρου 36α καθώς και τις προϋποθέσεις 
του  άρθρου  37  παρ.  4  του  Ν.2190/1920  και  διοριστήκαμε  από  την  Γενική  Συνέλευση  της  27/06/2014  της 
Εταιρείας  για  τον  έλεγχο  των  βιβλίων  και  στοιχείων  αυτής,  της  διαχειριστικής  χρήσης  από  01/01/2014‐
31/12/2014, προβήκαμε σε έλεγχο και διαπιστώσαμε τα εξής: 

 

Μετά από έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης ότι ο Ισολογισμός 
της  31/12/2014  απεικονίζει  την  οικονομική  κατάσταση  της  επιχείρησης  κατά  την  ημερομηνία  αυτή  και  ο 
λογ/μος “αποτέλεσμα χρήσης” απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την χρήση που ελέγχθηκε. 

Για  την παρακάτω διαπίστωση  κατά  τον  έλεγχο  των βιβλίων,  μας  παρασχέθηκαν  όλες  οι  πληροφορίες  που 
χρειαζόμαστε για την εκτέλεση του έργου μας. 

Επίσης  διαπιστώσαμε  α)  δεν  τηρήθηκε  λ/σμος  κόστους  παραγωγής  γιατί  δεν  είχε  τέτοια  υποχρέωση  η 
επιχείρηση,  β)  το  προσάρτημα  περιλαμβάνει  τις  πληροφορίες  που  ορίζει  το  άρθρο  43α  παρ.  1&2  του 
Ν.2190/20  και  γ)  η  έκθεση  διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  συμφωνεί  με  τις  σχετικές  οικονομικές 
καταστάσεις.                                                             

Αθήνα  09/06/2015 

 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

                                   ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                     ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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3.3Φορολογικός Έλεγχος  
 

3.3.1  Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία 

Για την Jumbo και τις θυγατρικές της οι οποίες περιλαμβάνονται στις εξαμηνιαίες ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου 01.07.2015 – 31.12.2015, οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά την 31.12.2015 
έχουν ως εξής:  

 Εταιρεία  Έδρα 
% 

Συμμετοχής  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

JUMBO Α.Ε.Ε.  Ελλάδα  ‐  01.07.2009‐30.06.2010 

JUMBO TRADING LTD       Κύπρος  100% 
από 01.01.2010‐30.06.2010 

έως 01.07.2014‐30.06.2015 

JUMBO EC.B LTD  Βουλγαρία  100% 
από 01.01.2010‐31.12.2010 

έως 01.01.2015‐31.12.2015 

JUMBO EC.R S.R.L  Ρουμανία  100% 
από 01.08.2006‐31.12.2006 

έως 01.01.2014‐30.06.2015 

ASPETΤO LTD  Κύπρος  100% 
από 01.08.2006‐31.12.2006 

έως 01.01.2015‐31.12.2015 

WESTLOOK SRL  Ρουμανία  100% 
από 01.10.2006‐31.12.2006 

έως 01.01.2015‐31.12.2015 

GEOCAM HOLDINGS 
LIMITED 

Κύπρος  100%  ‐ 

GEOFORM LIMITED  Κύπρος  100%  ‐ 

RIMOKIN PROPERTIES LTD  Κύπρος  100%  ‐ 

Πηγή: Ενδιάμεσες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31.12.2015 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά τέθηκε σε ισχύ ο νέος φορολογικός νόμος 4110/18‐1‐2014 (ΦΕΚ 17/23‐
1‐2014  τευχ.  Α),  βάσει  του  οποίου  εισήχθησαν  τροποποιήσεις  στη  φορολογία  εισοδήματος  νομικών 
προσώπων όπως η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%. Στη συνέχεια, με τον φορολογικό 
νόμο 4334/2015,  ο  συντελεστής φόρου  εισοδήματος  των  νομικών  προσώπων  στην  Ελλάδα,  για  κέρδη  που 
προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2015  και μετά αυξήθηκε σε 29%  έναντι 26%. 
Επιπροσθέτως, η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, με βάση τις διατάξεις του ίδιου 
νόμου αυξήθηκε σε 100% από 80%. Με βάση την ΠΟΛ 1217/2015 (ημερομηνία έκδοσης 24.09.2015), για όλα 
τα νομικά πρόσωπα, η προκαταβολή φόρου αυξάνεται στο 100% για κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά 
έτη τα οποία αρχίζουν από την 01.01.2014 και μετά.  

Η  ανέλεγκτη  φορολογικά  χρήση  για  την  Εταιρεία,  είναι  αυτή  που  έκλεισε  στις  30.06.2010  (01.07.2009‐ 
30.06.2010). Η Εταιρεία για τις χρήσεις 30.06.2011 έως και 30.06.2014 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 
των  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών,  όπως  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  82  παραγρ.  5  Ν. 
2238/1994  και  για  τη  χρήση  που  έληξε  την  30.06.2015  έχει  υπαχθεί  στο φορολογικό  έλεγχο  των Ορκωτών 
Ελεγκτών  Λογιστών  όπως  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  65Α  του  Ν.  4174/2013.  Οι  ανωτέρω 
έλεγχοι για τις χρήσεις 30.06.2011  έως και 30.06.2015  έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί τα πορίσματα 
του ελέγχου χωρίς επιφύλαξη, ενώ έχουν επίσης υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών οι σχετικές εκθέσεις.  
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Η  θυγατρική  JUMBO  TRADING  LTD  που  δραστηριοποιείται  στην  Κύπρο  είχε  ελεγχθεί  έως  την  31.12.2009, 
σύμφωνα  με  το  Κυπριακό  Φορολογικό  Καθεστώς.  Η  JUMBO  TRADING  LTD  καταρτίζει  τις  Οικονομικές  της 
Καταστάσεις  με  βάση  τα  ΔΠΧΑ  και  ως  εκ  τούτου  διενεργεί  όποτε  απαιτείται  πρόβλεψη  φορολογικών 
διαφορών επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της.  

Οι θυγατρικές JUMBO EC.B LTD και JUMBO EC.R S.R.L. καταρτίζουν τις Οικονομικές τους Καταστάσεις με βάση 
τα  Δ.Π.Χ.Α  και  διενεργούν  όποτε  απαιτείται  πρόβλεψη  φορολογικών  διαφορών  επιβαρύνοντας  τα 
αποτελέσματά τους. 

Σε ότι αφορά τις θυγατρικές ASPETΤO LTD στην Κύπρο και WESTLOOK στη Ρουμανία  δεν έχουν ξεκινήσει  την 
εμπορική τους δραστηριότητα και,  κατά συνέπεια, δεν προκύπτει θέμα για επιβολή φόρων στις ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις.   

Σε ότι αφορά τις θυγατρικές GEOCAM HOLDINGS LIMITED, GEOFORM LIMITED και RIMOKIN PROPERTIES LTD 
στην Κύπρο διανύουν την πρώτη εταιρική και φορολογική χρήση.   

Σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης  του  Ομίλου,  η  σχηματισθείσα  πρόβλεψη  στις  31.12.2015  για 
ανέλεγκτες  φορολογικές  χρήσεις  των  εταιρειών  του  Ομίλου  ύψους  €165  χιλ.  (η  οποία  για  την  Εταιρεία 
ανέρχεται σε €147  χιλ.)  θεωρείται  επαρκής και  τυχόν αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου  των ανέλεγκτων 
χρήσεων των εταιρειών του Ομίλου που μπορεί να προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη 
χρηματοοικονομική  κατάσταση,  την  περιουσιακή  διάρθρωση  και  τις  ταμειακές  ροές  της  Εταιρείας  και  του 
Ομίλου. 

 

3.3.2  Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία 

Η  Τανοσίριαν  έχει  ελεγχθεί φορολογικά,  βάσει  του Ν.3697/08 &  Ν.3888/10,  μέχρι  και  τη  χρήση 2009  περί 
περαιώσεων. Οι χρήσεις 2010 ως και 2015 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. 

Στο πλαίσιο της απορρόφησής της από την Εταιρεία, στις 10.03.2016, η Τανοσίριαν υπέβαλε προς την Φ.Α.Ε. 
Αθηνών  την  υπ’  αριθμ.  12236/10.03.2016  αίτηση  για  τη  διενέργεια  φορολογικού  ελέγχου  όλων  των 
ανέλεγκτων χρήσεων από τη χρήση 2010 μέχρι και τον ισολογισμό μετασχηματισμού για την περίοδο 01.01.‐
07.03.2016.  

Επίσης,  για  την  Τανοσίριαν  διεξήχθη  πρόγραμμα  φορολογικής  εξέτασης  ανεξάρτητου  Ορκωτού  Ελεγκτή 
λογιστή για τη διαπίστωση των φορολογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της 
απόφασης 27 του ΔΣ του ΧΑ για τις ανέλεγκτες χρήσεις από 01.01.2010 έως 31.12.2015 και από 01.01.2016 
έως 07.03.2016  για  τις  οποίες  δεν  έχει  διενεργηθεί  φορολογικός  έλεγχος  και  δεν  έχει  εκδοθεί φορολογικό 
πιστοποιητικό που προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ. 4 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013.  

Με βάση  την  εκτελεσθείσα  εργασία  του ανεξάρτητου ορκωτού  ελεγκτή,  δεν  περιήλθαν στην αντίληψή  του 
στοιχεία που θα  οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι υφίστανται ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν 
εκπληρώθηκαν κατά τις ανέλεγκτες φορολογικά περιόδους 01.01.2010 έως 07.03.2016 και για τις οποίες δεν 
έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 07.03.2016. 

Η ειδική έκθεση διασφάλισης ολοκληρώθηκε στις 22.04.2016 χωρίς παρατηρήσεις για ουσιώδεις ενδεχόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις. 

Βάσει  των  ανωτέρω,  η  Διοίκηση  εκτιμά  ότι  δεν  απαιτείται  διενέργεια  πρόσθετων  προβλέψεων  για  τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
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3.4Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
 

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014 

Οι  επιλεγμένες  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  που  παρατίθενται  κατωτέρω  αφορούν  τις  χρήσεις  που 
έληξαν  στις  30  Ιουνίου  2014  και  30  Ιουνίου  2015  και  προέρχονται  από  τις  ενοποιημένες  Οικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης 2014/2015, οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2013/2014. 

Οι  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  για  τις  χρήσεις  2014/2015  και  2013/2014  εγκρίθηκαν  από  τις 
ετήσιες  τακτικές  Γενικές  Συνελεύσεις  των  μετόχων  της  Jumbo  που  συνεδρίασαν  στις  11.11.2015  και 
17.10.2014, αντίστοιχα, και έχουν ελεγχθεί από την Grant Thornton [Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, Ζεφύρου 56, 175 64 Π. 
Φάληρο, T +30 (210) 72 80 000, F +30 (210) 72 12 222].  

Η ανάγνωση των επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τις οικονομικές χρήσεις που έληξαν στις 
30  Ιουνίου  2015  και  30  Ιουνίου  2014  θα  πρέπει  να  γίνεται  σε  συνδυασμό  με  την  ενότητα  3.18 
«Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  τα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις  υποχρεώσεις  του  Ομίλου,  τη 
χρηματοοικονομική του θέση και τα αποτελέσματά του» και ειδικότερα με τις υποενότητες 3.18.1‐3.18.5. 

 

Εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρουσιάζονται  οι  εταιρείες,  εκτός  της  Jumbo,  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις 31.12.2015, 30.06.2015 και 30.06.2014: 

 
      Ποσοστό συμμετοχής  

Επωνυμία    Έδρα 31.12.2015 30.6.2015 30.6.2014  Μέθοδος 
ενοποίησης 

JUMBO TRADING LTD         Κύπρος 100% Άμεση 100% Άμεση 100% Άμεση  Ολική

JUMBO EC.B. LTD    Βουλγαρία 100% Άμεση 100% Άμεση 100% Άμεση  Ολική

JUMBO EC.R. S.R.L1    Ρουμανία 100% Άμεση 100% Άμεση 100% Άμεση  Ολική

ASPETTO LTD    Κύπρος 100% Έμμεση 100% Έμμεση 100% Έμμεση  Ολική

WESTLOOK SRL    Ρουμανία 100% Έμμεση 100% Έμμεση 100% Έμμεση  Ολική

RΙΜΟΚΙΝ PROPERTIES LTD2    Κύπρος 100% Έμμεση 100% Έμμεση ‐  Ολική

GEOCAM HOLDINGS LIMITED2  Κύπρος 100% Έμμεση 100% Έμμεση ‐  Ολική

GEOFORM LIMITED2    Κύπρος 100% Έμμεση 100% Έμμεση ‐  Ολική

  (1)  Η θυγατρική Jumbo EC.R. SRL για την 30.06.2014 έκανε οικονομικές καταστάσεις για σκοπούς ενοποίησης (01.07.2013‐
30.06.2014). Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον  Οκτώβριο του 2013. Η λογιστική της χρήση ήταν 01.01‐31.12 
και  αιτήθηκε  εναρμόνιση  με  τη  λογιστική  χρήση  της  μητρικής  (01.07.‐30.06),  η  οποία  εγκρίθηκε.  Οι  Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου 01.07.2014‐30.06.2015 είναι η πρώτη λογιστικά εναρμονισμένη χρήση για την θυγατρική Jumbo 
EC.R. SRL.  
(2)  Οι  νεοαποκτηθείσες  εταιρείες «Rimokin Properties  Ltd», «Geocam Holdings  Limited»  και «Geoform  Limited»  από  την 
θυγατρική «Jumbo Trading Ltd» ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές 
καταστάσεις  του  Ομίλου  Jumbo  της  χρήσης  2014/2015.  Η  ενσωμάτωση  δεν  επέφερε  σημαντική  μεταβολή  στον  κύκλο 
εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στις μη ελέγχουσες συμμετοχές και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της 
μητρικής. 

Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014, οι 
οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και από τις δημοσιευμένες 
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ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ενδιάμεσης περιόδου 01.07.2015–31.12.2015, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου 
Jumbo για τις χρήσεις που έληξαν στις 30.06.2015 και στις 30.06.2014: 

 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO 

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015    30.06.2014

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    
Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις  497.881    445.855
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 35.208    36.576

533.089    482.431
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα  197.792    186.179
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες 48.797    56.522
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  298.918    287.567
Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς – Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα 

5.911    8.566

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.819    12.672
557.238    551.506

Σύνολο ενεργητικού  1.090.327    1.033.937
   

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής    
Μετοχικό κεφάλαιο  161.911    161.911
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο & Λοιπά αποθεματικά 368.445    346.537
Κέρδη εις νέον  266.852    236.062
  797.209    744.510
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 143.917    143.675
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  25.721    12.433
  169.637    156.108
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  51.406    52.230
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  40.011    38.596
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.878    20.040
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  29.187    22.453
  123.482    133.319
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.090.327    1.033.937

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα 
ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο  λογαριασμός  «Ενσώματες  και  ασώματες  ακινητοποιήσεις»  αυξήθηκε  κατά  11,7%  από  τις  30.06.2014,  με 
αποτέλεσμα να διαμορφωθεί από €445.855 χιλ. στις 30.06.2014 σε €497.881 χιλ στις 30.06.2015. Η εν λόγω 
αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου με την προσθήκη 
νέων  καταστημάτων  σε  Ελλάδα,  Κύπρο  και  Ρουμανία  καθώς  και  σε  βελτιώσεις  στο  υπάρχον  δίκτυο.  Η 
ανωτέρω αύξηση αντισταθμίσθηκε μερικώς από τις αποσβέσεις της ετήσιας περιόδου.  
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Ως  αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  επενδύσεων,  το  σύνολο  των  μη  κυκλοφορούντων  στοιχείων  ενεργητικού 
διαμορφώθηκε  σε  €533.089  χιλ.  στις  30.06.2015  έναντι  €482.431  χιλ.  στις  30.06.2014,  παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξεως του 10,5%. 

Τα αποθέματα  του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €197.792  χιλ.  στις 30.06.2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
6,2% σε σχέση με την 30.06.2014, κυρίως λόγω αποθεματοποίησης λαμβάνοντας υπόψη και το άνοιγμα νέων 
καταστημάτων,  ενώ οι  συνολικές απαιτήσεις από πελάτες  και από  λοιπούς  χρεώστες παρουσίασαν μείωση 
της τάξεως του 13,7% το αντίστοιχο διάστημα λόγω μείωσης των προκαταβολών για αγορές αποθεμάτων. Τα 
ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.06.2015 διαμορφώθηκαν σε €298.918  χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 
3,9% σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.06.2014. Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων 
και  ισοδυνάμων  απορρέει  από  την  αύξηση  των  ταμειακών  ροών  από  τις  λειτουργικές  δραστηριότητες  του 
Ομίλου κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, η οποία μετριάστηκε από την ταυτόχρονη αύξηση των ταμειακών 
εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα για την αγορά καταστημάτων στη Ρουμανία και την 
Κύπρο και την επέκταση υφιστάμενων αποθηκών στην Ελλάδα. 

Το υπόλοιπο του κονδυλίου «Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς – Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα» στις 
30.06.2015  διαμορφώθηκε  σε  €5.911  χιλ.  από  €8.566  χιλ.  παρουσιάζοντας  μείωση  31%  λόγω  ζημιών 
αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €2.655 χιλ.  . Το εν 
λόγω κονδύλι περιλαμβάνει την επένδυση της Εταιρείας σε ομόλογα εκδόσεως της Hellenic Petroleun Finance 
PLC, τα οποία διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά στο εξωτερικό. 

Τα  λοιπά  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  του  Ομίλου  στις  30.06.2015  ύψους  €5.819  χιλ.,  που 
αποτελούν  το  άθροισμα  των  υπολοίπων  των  κονδυλίων  «Βραχυπρόθεσμες  δεσμευμένες  τραπεζικές 
καταθέσεις» και «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού», παρουσίασε μείωση κατά 54,1% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο άθροισμα των ανωτέρω κονδυλίων στις 30.06.2014 ύψους €12.672 χιλ. Η μείωση οφείλεται 
στην αποδέσμευση βραχυπρόθεσμων δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής JUMBO TRADING 
LTD ύψους €7.139 χιλ. την 30.06.2014, εκ των οποίων ποσό ύψους €6.268 χιλ. χρησιμοποιήθηκε για την αγορά 
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου. 

Αποτέλεσμα  των  ανωτέρω ήταν  το  σύνολο  των  κυκλοφορούντων  περιουσιακών  στοιχείων  του Ομίλου  στις 
30.06.2015  να  παρουσιάσει,  σε  σύγκριση  με  την  30.06.2014,  οριακή  αύξηση  της  τάξεως  του  1% 
διαμορφούμενο σε €557.238 χιλ.  

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου στις 30.06.2015 αυξήθηκε κατά 5,5% και ανήλθε σε €1.090.327 χιλ. έναντι 
€1.033.937 χιλ. στις 30.06.2014. 

Το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  του  Ομίλου  αυξήθηκε  κατά  περίπου  7,1%  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  του 
κονδυλίου «Κέρδη εις  νέον»,  το οποίο παρουσίασε αύξηση  της  τάξεως  του 13%  μεταξύ  της 30.06.2015  και 
30.06.2014 και διαμορφώθηκε σε €266.852 χιλ. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.06.2015 διαμορφώθηκαν σε €25.721 χιλ. έναντι 
€12.433 χιλ. στις 30.06.2014, λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων της θυγατρικής στη Ρουμανία JUMBO EC.R. 
SRL από ανεξόφλητες υποχρεώσεις λόγω έναρξης νέων καταστημάτων.  

Όσον  αφορά  στις  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  του  Ομίλου  στις  31.12.2015,  οι  κυριότερες  μεταβολές 
αφορούν  τις συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, οι οποίες  διαμορφώθηκαν σε 
€2.878  χιλ.  έναντι €20.040  χιλ.  στις 30.06.2014 παρουσιάζοντας μείωση 85,6%,  λόγω αποπληρωμής μέρους 
(€17.370 χιλ.) αλληλόχρεου δανειακού λογαριασμού της Εταιρείας.  Αύξηση της τάξεως 30,0% παρουσίασε το 
κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» διαμορφούμενο στο ποσό των €29.187 χιλ. στις 30.06.2015 
έναντι €22.453  χιλ.,  η οποία οφείλεται σε αύξηση  των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  της θυγατρικής στη 
Ρουμανία JUMBO EC.R. SRL κυρίως από υποχρεώσεις σε πιστωτές παγίων. 

 

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων 
του Ομίλου Jumbo για τις χρήσεις που έληξαν στις 30.06.2014 και στις 30.06.2015: 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ JUMBO 

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2014‐
30.06.2015 

01.07.2013‐
30.06.2014 

Καθαρές Πωλήσεις  582.548    541.847
Μικτό Κέρδος  309.705    287.810
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) 

159.262    146.516

Αποτελέσματα προ φόρων 136.950    129.979
Αποτελέσματα μετά από φόρους   104.837    101.249

   
Λοιπά εισοδήματα     
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:   

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημιές)   (683)    (410)
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών Κερδών/(Ζημιών)  177    106
     
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

Κέρδη /(Ζημιές) αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

(2.395)    3.743

Αναβαλλόμενος φόρος χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση 

‐     (119)

Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 

(257)    104

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (3.158)    3.424

     
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 101.680    104.673
     
Κέρδη/ (ζημιές) χρήσης ανά μετοχή (σε €) 0,7705    0,7443

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα 
ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι συνολικές  καθαρές πωλήσεις  του Ομίλου  για  τη  χρήση 2014/2015  ανήλθαν σε €582.548  χιλ.  ενώ  για  τη 
χρήση  2013/2014  σε  €541.847  χιλ.,  σημειώνοντας  αύξηση  κατά  7,5%  περίπου  σε  μία  ιδιαιτέρως  δύσκολη 
περίοδο για το ελληνικό λιανεμπόριο. Η ως άνω αύξηση των καθαρών πωλήσεων οφείλεται στη συνέχιση της 
υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου βάσει του οποίου από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Ιούνιο του 
2015  λειτούργησαν  δύο  (2)  νέα  καταστήματα  στην  Ελλάδα  (στον  Ίασμο  και  στην  Τρίπολη)  και 
επαναλειτούργησε, πλήρως ανακαινισμένο, το κατάστημα του Πειραιά, ενώ εκτός Ελλάδος στο διάστημα από 
τον Οκτώβριο του 2014 έως τον  Ιούνιο του 2015 λειτούργησαν τέσσερα  (4) νέα καταστήματα στη Ρουμανία 
και ένα (1) στην Κύπρο.  

Για τη χρήση 2014/2015, οι καθαρές πωλήσεις εντός Ελλάδας αποτέλεσαν περίπου το 75,2% των συνολικών 
καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο το 12,9% και οι συνολικές πωλήσεις στη Βουλγαρία 
και στη Ρουμανία το 12%. Όσον αφορά στον τύπο των προϊόντων που διακινεί ο Όμιλος, οι καθαρές πωλήσεις 
α)  παιχνιδιών  αποτέλεσαν  περίπου  το  29,0%  των  καθαρών  πωλήσεων,  β)  των  ειδών  σπιτιού  περίπου  το 
29,7%, γ) των εποχιακών ειδών περίπου το 25,1% και τα λοιπά είδη περίπου το 16,2%.  

Αντίστοιχα, για τη χρήση 2013/2014, οι καθαρές πωλήσεις εντός Ελλάδας αποτέλεσαν περίπου το 78,6% των 
συνολικών καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο το 12,3% και οι συνολικές πωλήσεις στη 
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Βουλγαρία  και  στη  Ρουμανία  το  9,1%.  Όσον  αφορά  στον  τύπο  των  προϊόντων  που  διακινεί  ο  Όμιλος,  οι 
καθαρές πωλήσεις α) παιχνιδιών αποτέλεσαν το 29% των καθαρών πωλήσεων, β) των ειδών σπιτιού περίπου 
το 28,6%, γ) των εποχιακών ειδών περίπου το 24,3% και τα λοιπά είδη περίπου το 18,1%.  

Το  μικτό  κέρδος  από  τη  δραστηριότητα  του  Ομίλου  ύψους  €309.705  χιλ.  κατά  τη  χρήση  2014/2015 
παρουσίασε  αύξηση  της  τάξεως  του  7,6%  λόγω  της  αύξησης  των  καθαρών  πωλήσεων,  η  οποία  δεν 
συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του κόστους πωληθέντων. 

Αποτέλεσμα  των  ανωτέρω  σε  συνδυασμό  με  το  χαμηλότερο  ποσοστό  αύξησης  των  λειτουργικών  εξόδων 
συγκριτικά  με  την  ποσοστιαία  αύξηση  των  καθαρών  πωλήσεων,  ήταν  η  αύξηση  των  αποτελεσμάτων  προ 
τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση 2014/2015 στο ποσό των 
€159.262 χιλ. έναντι ποσού €146.516 χιλ. για τη χρήση 2013/2014, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 8,7%. 

Οι αποσβέσεις του Ομίλου  Jumbo για τη χρήση 2014/2015 ανήλθαν το ποσό των €21.326 χιλ. έναντι ποσού 
€19.393 χιλ. για τη χρήση 2013/2014.  

Ειδικότερα οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής: 

 

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015  30.06.2014 

Αποσβέσεις  21.249  19.376 

Κέρδη /Ζημιές από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  77  17 

Σύνολο  21.326  19.393 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων από  τις  δημοσιευμένες  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης 2014/2015,  οι 
οποίες συνοδεύονται από τις συγκριτικές ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013/2014, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (EBIT) για τη 
χρήση 2014/2015 ανήλθαν σε κέρδη ύψους €137.937  χιλ.  έναντι κερδών ύψους €127.123  χιλ.  για τη χρήση 
2013/2014, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 8,5%. 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους  του Ομίλου  Jumbo  για  τη  χρήση 2014/2015  διαμορφώθηκαν σε  κέρδη 
€104.837 χιλ. έναντι κερδών ύψους €101.249 χιλ. για τη χρήση 2013/2014. 

 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρατίθενται  επιλεγμένα  στοιχεία  της  Κατάστασης  Ταμειακών  Ροών  του  Ομίλου 
Jumbo κατά την ημερομηνία λήξης των χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014: 

 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO 

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2014‐
30.06.2015 

01.07.2013‐
30.06.2014 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 128.914    122.146
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (53.233)    (21.468)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες  (64.321)    16.885
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου 

11.360    117.562

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 287.567    170.014
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 298.918    287.567

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα 
ΔΠΧΑ και ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της περιόδου 01.07.‐31.12.2015 

Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται κατωτέρω αφορούν την περίοδο του α’ 
εξαμήνου της χρήσης 2015/2016 που έληξε στις 31.12.2015 και προέρχονται από τις ενδιάμεσες ενοποιημένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  της  περιόδου,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  συγκριτικά  στοιχεία  της  περιόδου 
01.07.‐31.12.2014. 

Οι  ενδιάμεσες  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  του  Ομίλου  για  την  περίοδο  01.07.‐31.12.2015 
εγκρίθηκαν  με  την  από  24.02.2016  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  και  έχουν 
επισκοπηθεί  από  τους Ορκωτούς  Ελεγκτές  Λογιστές Μάριο  Λασανιάνο  (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 25101)  και  Αθανασία 
Αραμπατζή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) του ελεγκτικού γραφείου Grant Thornton [Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, Ζεφύρου 56, 175 
64 Π. Φάληρο, T +30 (210) 72 80 000, F +30 (210) 72 12 222]. 

Η ανάγνωση των επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της περιόδου 01.07.‐31.12.2015 θα πρέπει 
να  γίνεται  σε  συνδυασμό  με  τις  υποενότητες  3.18.6‐3.18.10  της  ενότητας  3.18  «Χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του Ομίλου, τη χρηματοοικονομική του θέση 
και τα αποτελέσματά του». 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
του Ομίλου Jumbo στις 31.12.2015 και στις 30.06.2015: 

 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

(ποσά σε χιλ. €)  31.12.2015    30.06.2015

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία  495.786    497.881
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 32.205    35.208

527.991    533.089
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα  152.572    197.792
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες 60.710    48.797
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  426.396    298.918
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.566    11.730

651.245    557.238
Σύνολο ενεργητικού  1.179.235    1.090.327

   
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής    
Μετοχικό κεφάλαιο  161.911    161.911
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  7.769    7.702
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής  (1.614)    (893)
Λοιπά αποθεματικά  435.730    361.636
Κέρδη εις νέον  262.819    266.852
  866.616    797.209
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 144.052    143.917
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  20.263    25.721
  164.316    169.637
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  42.961    51.406
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  71.960    40.011
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.149    2.878
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  32.233    29.187
  148.303    123.482
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.179.235    1.090.327

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  έχουν  συνταχθεί 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού στις 31.12.2015 ύψους €32.205 χιλ., ήτοι το άθροισμα των 
υπολοίπων  των  κονδυλίων  «Επενδύσεις  σε  ακίνητα»,  «Χρηματοοικονομικά  στοιχεία  διαθέσιμα  προς 
πώληση»,  «Λοιπές  μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις»  και  «Μακροπρόθεσμες  δεσμευμένες  τραπεζικές 
καταθέσεις»,  παρουσίασε  μείωση  της  τάξεως  του  8,5%  σε  σύγκριση  με  το  άθροισμα  των  αντίστοιχων 
κονδυλίων  στις  30.06.2015  ύψους  €35.208  χιλ.,  κυρίως  λόγω  της  μείωσης  του  υπολοίπου  του  κονδυλίου 
«Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση». 

Τα  αποθέματα  του  Ομίλου  Jumbo  στις  31.12.2015  διαμορφώθηκαν  στο  ποσό  των  €152.572  χιλ. 
παρουσιάζοντας πτώση κατά 22,9% σε σχέση με το υπόλοιπο του κονδυλίου στις 30.06.2015 λόγω της έντονης 
εποχικότητας που παρουσιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων. 

Αντίθετα, οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου Jumbo από πελάτες και λοιπούς χρεώστες διαμορφώθηκαν στο 
ποσό των €60.710 χιλ. παρουσιάζοντας άνοδο 24,4% σε σχέση με το υπόλοιπο του κονδυλίου στις 30.06.2015, 
κυρίως λόγω της αύξησης που παρατηρήθηκε στις απαιτήσεις του Ομίλου από πελάτες, οι οποίες αυξήθηκαν 
κατά 55% διαμορφούμενες σε € 24.100 χιλ. από €15.547 χιλ. από τις 30.06.2015. 

Τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  Ομίλου  στις  31.12.2015  διαμορφώθηκαν  σε  €426.396  χιλ.  παρουσιάζοντας 
αύξηση 42,7% σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.06.2015, κυρίως λόγω της αύξησης των 
ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. 

Τα  λοιπά  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  του  Ομίλου  στις  31.12.2015  ύψους  €11.566  χιλ.,  ήτοι  το 
άθροισμα  των  υπολοίπων  των  κονδυλίων  «Αξιόγραφα  για  εμπορικούς  σκοπούς  –  Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα» και «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού», σημείωσε οριακή μείωση 1,4% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο άθροισμα των ανωτέρω κονδυλίων στις 30.06.2015 ύψους €11.730 χιλ. 

Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων ύψους €866.616 χιλ. στις 31.12.2015 παρουσίασε αύξηση 8,7% σε σύγκριση 
με  στο  σύνολο  των  Ιδίων  Κεφαλαίων  στις  30.06.2015,  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  του  λογαριασμού  «Λοιπά 
αποθεματικά» ο οποίος αυξήθηκε από €361.636 χιλ. στις 30.06.2015 σε €435.730 χιλ.  

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 31.12.2015 μειώθηκε κατά 3,1% στο ποσό των €164.316 
χιλ. από €169.637 χιλ. στις 30.06.2015, κυρίως λόγω της μείωσης της τάξης του 21% του κονδυλίου «Λοιπές 
μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις»,  ο  οποίος  στις  31.12.2015  διαμορφώθηκε  στο  ποσό  των  €20.263  χιλ.  από 
€25.721  χιλ.  στις  30.06.2015  λόγω  της  μείωσης  των  μακροπρόθεσμων  υποχρεώσεων  της  θυγατρικής  στη 
Ρουμανία JUMBO EC.R. SRL σε πιστωτές παγίων. 

ΟΙ  συνολικές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  του  Ομίλου  στις  31.12.2015  διαμορφώθηκαν  στο  ποσό  των 
€148.303 χιλ., σημειώνοντας άνοδο 20,1% σε σχέση με την 30.06.2015. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση κατά 79,9% του υπολοίπου του κονδυλίου «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» σε σύγκριση 
με  το  υπόλοιπο  του  λογαριασμού  στις  30.06.2015,  καθώς,  βάσει  των  διατάξεων  του  Νόμου  4334/2015,  ο 
συντελεστής  φόρου  εισοδήματος  των  νομικών  προσώπων  στην  Ελλάδα  για  κέρδη  που  προκύπτουν  στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2015 και μετά αυξήθηκε σε 29% έναντι 26% που ίσχυε κατά την 
30.06.2015.  Επιπροσθέτως,  η  προκαταβολή  του  φόρου  εισοδήματος  νομικών  προσώπων,  με  βάση  τις 
διατάξεις του ίδιου νόμου αυξήθηκε σε 100% από 80%. Με βάση την ΠΟΛ 1217/2015 (ημερομηνία έκδοσης 
24.09.2015),  για  όλα  τα  νομικά  πρόσωπα,  η  προκαταβολή  φόρου  αυξάνεται  στο  100%  για  κέρδη  που 
προκύπτουν  σε φορολογικά  έτη  τα  οποία αρχίζουν από  την  01.01.2014  και  μετά. Οι  ανωτέρω αλλαγές  της 
φορολογικής  νομοθεσίας  είχαν  ως  αποτέλεσμα  α)  την  αύξηση  των  υποχρεώσεων  της  Εταιρείας  από  φόρο 
εισοδήματος και β) την αύξηση των απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο, που περιλαμβάνονται στο κονδύλι 
της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Λοιπές απαιτήσεις» κατά €5.590 χιλ. 

  

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων 
του Ομίλου Jumbo για τις εξαμηνιαίες περιόδους που έληξαν στις 31.12.2015 και 31.12.2014: 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO 
(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2015‐

31.12.2015 
01.07.2014‐
31.12.2014 

Καθαρές Πωλήσεις  371.746    341.133
Μικτό Κέρδος  191.586    173.886
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων,  επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) 

105.481    91.646

Αποτελέσματα προ φόρων 96.815    81.426
Αποτελέσματα μετά από φόρους   72.520    62.666

   
Λοιπά εισοδήματα     
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:    

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  10    (3)
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών Κερδών / (Ζημιών) (1)    0
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) λόγω 
μεταβολής του φορολογικού συντελεστή 

35    ‐

     
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

Κέρδη /(Ζημιές) αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

(2.501)    (1.277)

Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 

(721)    (346)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   (3.179)    (1.626)
     
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου  69.341    61.040

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014,  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Οι  συνολικές  καθαρές  πωλήσεις  του  Ομίλου  για  την  εξαμηνιαία  περίοδο  01.07‐31.12.2015  ανήλθαν  σε 
€371.746  χιλ.  έναντι  ποσού  €341.133  χιλ.  κατά  την  αντίστοιχη  περίοδο  01.07.‐31.12.2014  αυξημένες  κατά 
9,0% περίπου. Η ως άνω αύξηση των καθαρών πωλήσεων του Ομίλου  Jumbo, οφείλεται αφενός στην κατά 
3,4% αύξηση των καθαρών πωλήσεών του στην Ελλάδα και αφετέρου στην κατά 25,7% αύξηση των συνολικών 
καθαρών  πωλήσεών  του  στις  υπόλοιπες  χώρες  που  δραστηριοποιείται  ο  Όμιλος,  ήτοι  στην  Κύπρο,  στη 
Ρουμανία και στη Βουλγαρία. 

Για την ως άνω περίοδο 01.07‐31.12.2015, οι καθαρές πωλήσεις εντός Ελλάδας αποτέλεσαν περίπου το 71,3% 
των συνολικών καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο το 12,3% και οι συνολικές πωλήσεις 
στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία το 16,3%. Όσον αφορά στον τύπο των προϊόντων που διακινεί ο Όμιλος, οι 
καθαρές  πωλήσεις  α)  παιχνιδιών  αποτέλεσαν  περίπου  το  29,0%  των  καθαρών  πωλήσεων,  β)  των  ειδών 
σπιτιού περίπου το 28,4%, γ) των εποχιακών ειδών περίπου το 26,5% και τα λοιπά είδη περίπου το 16,0%.  

Αντίστοιχα, κατά την περίοδο 01.07‐31.12.2014, οι καθαρές πωλήσεις εντός Ελλάδας αποτέλεσαν περίπου το 
75,2%  των συνολικών καθαρών πωλήσεων  του Ομίλου,  οι πωλήσεις στην Κύπρο  το 12,7%  και οι συνολικές 
πωλήσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία το 12,1%. Όσον αφορά στον τύπο των προϊόντων που διακινεί ο 
Όμιλος,  οι  καθαρές  πωλήσεις  α)  παιχνιδιών  αποτέλεσαν  το  29,4%  των  καθαρών  πωλήσεων,  β)  των  ειδών 
σπιτιού περίπου το 27,0%, γ) των εποχιακών ειδών περίπου το 25,9% και τα λοιπά είδη περίπου το 17,7%.  

Το μικτό κέρδος από τη δραστηριότητα του Ομίλου ύψους €191.586 χιλ. το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 
01.07.‐31.12.2015 αυξήθηκε κατά 10,2% κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πωλήσεων. 
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Αποτέλεσμα  των  ανωτέρω,  σε  συνδυασμό  με  το  χαμηλότερο  ποσοστό  αύξησης  των  λειτουργικών  εξόδων 
συγκριτικά  με  την  ποσοστιαία  αύξηση  των  καθαρών  πωλήσεων,  ήταν  να  αυξηθούν  τα  αποτελέσματα  προ 
τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά την περίοδο 01.07.‐
31.12.2015 διαμορφούμενα στο ποσό των €105.481 χιλ. έναντι €91.646 χιλ. για την αντίστοιχη περίοδο 01.07.‐
31.12.2014, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 15,1%. 

Οι αποσβέσεις  του Ομίλου  Jumbo  το α’  εξάμηνο  της  τρέχουσας  χρήσης ανήλθαν  το ποσό  των €11.226  χιλ. 
έναντι €10.645 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης με επακόλουθο τα αποτελέσματα προ 
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) να διαμορφωθούν στο ποσό των €94.255 χιλ. 
έναντι ποσού €81.001 χιλ., παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 16,4%. 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου Jumbo για την περίοδο 01.07‐31.12.2015 διαμορφώθηκαν σε 
κέρδη €72.520 χιλ. έναντι κερδών ύψους €62.666 χιλ. για την περίοδο 01.07‐31.12.2014. 

 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρατίθενται  επιλεγμένα  στοιχεία  της  Κατάστασης  Ταμειακών  Ροών  του  Ομίλου 
Jumbo για τις περιόδους 01.07.‐31.12.2015 και 01.07.‐31.12.2014: 

 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2015‐
31.12.2015 

01.07.2014‐
31.12.2014 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 145.938    107.781
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (16.224)    (32.812)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες  (1.729)    (45.896)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου 

127.985    29.073

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 298.918    287.567
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 426.396    316.461

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και  επισκοπηθεί  από  Ορκωτούς  Ελεγκτές  Λογιστές.
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3.5Πληροφορίες για την Jumbo 
 

3.5.1 Σύντομο Ιστορικό 

Η Jumbo είναι μία ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η πλήρης επωνυμία της 
είναι «Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και ο διακριτικός της τίτλος «Jumbo».  Για τις διεθνείς συναλλαγές 
της  Εταιρείας,  η  επωνυμία  μπορεί  να  εκφράζεται  και  σε  ξένη  γλώσσα  σε  πιστή  μετάφραση  ή  με  λατινικά 
στοιχεία. 

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. 

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 Ύδρας  Τ.Κ. 183 46, όπου 
στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής. 

Η  Jumbo  είναι  καταχωρημένη  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 
Ανταγωνιστικότητας  με  αριθμό  καταχωρήσεως  (ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ.)  121653960000  (πρώην  ΑΡ.  Μ.Α.Ε. 
07650/006/Β/86/0004).  

Η  Εταιρεία  από  την  19/07/1997  αποτελεί  εισηγμένη  Εταιρεία  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών.  Με  βάση  τις 
διατάξεις  του  Κανονισμού  του  Χ.Α.  οι  μετοχές  της    Εταιρείας  εντάσσονται  στην  κατηγορία  της  «Κύριας 
Αγοράς» και διαπραγματεύονται με τον κωδικό «ΜΠΕΛΑ». Επίσης, το Χ.Α., σε εφαρμογή της από 24/11/2005 
απόφασης  του  Διοικητικού  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 
Δραστηριότητας Παιχνίδια (Toys), ο οποίος περιλαμβάνει μόνο την Εταιρεία Jumbo. Από τον Ιούνιο του 2010, 
η Εταιρεία συμμετέχει στο δείκτη FTSE/Χ.Α. 20. 

Η Jumbo ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες των 
οποίων  οι  κινητές  αξίες  έχουν  εισαχθεί  προς  διαπραγμάτευση  σε  οργανωμένη  αγορά  που  λειτουργεί  στην 
Ελλάδα. 

Ακολούθως  παρατίθενται  τα  σημαντικότερα  γεγονότα  στην  ιστορική  εξέλιξη  των  δραστηριοτήτων  της 
Εταιρείας και του Ομίλου κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων χρήσεων και μέχρι σήμερα:  

•Τον  Μάιο  του  2013  η  Jumbo  εισέρχεται  στην  αγορά  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  εγκαινιάζει  το 
ηλεκτρονικό της κατάστημα www.e‐jumbo.gr. 

•Τον  Οκτώβριο  του  2013  εισέρχεται  στην  αγορά  της  Ρουμανίας  με  το  άνοιγμα  του  πρώτου  της 
καταστήματος   στο Βουκουρέστι ενώ σήμερα ο αριθμός των καταστημάτων στη χώρα ανέρχεται σε 
επτά. 

•Με την από 2 Ιανουαρίου 2014 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Jumbo, λήφθηκε απόφαση 
για  την μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου  της θυγατρικής βουλγαρικής εταιρείας  JUMBO EC. B LTD 
κατά το ποσό των €20.000.000,00  και η επιστροφή του κεφαλαίου αυτού στην μητρική εταιρεία, η 
οποία  πραγματοποιήθηκε  στις  30.04.2014.  Το  συνολικό  μετοχικό  κεφάλαιο  της  θυγατρικής 
βουλγαρικής εταιρείας μετά την επιστροφή ανέρχεται στο συνολικό  ποσό των €127.104.299,31.  

•H JUMBO AEE  κατά τη χρήση 2014/2015 προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας με την εταιρεία Kid 
Zone.  Η  συνεργάτιδα  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Kid  Zone  επέκτεινε  τη  δραστηριότητά  της  με  το 
άνοιγμα ενός καταστήματος στο Κόσσοβο όπου ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο 2014. 

•Κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015/2016,  η Jumbo προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας με 
την εταιρεία Veropoulos Dooel. Η συνεργάτιδα εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά 
της, με το άνοιγμα ενός καταστήματος στη Σερβία. 
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3.5.2  Επενδύσεις Ομίλου 

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις χρήσεις 2014/2015, 2013/2014 και 
την περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πραγματοποιηθείσες από τον Όμιλο επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 
και  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  κατά  τις  χρήσεις  2014/2015,  2013/2014  και  την  περίοδο  01.07.2015‐
31.12.2015:  

 

Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(ποσά σε χιλ .€) 
01.07.2015‐
31.12.2015  2014/2015  2013/2014 

Γήπεδα  282  11.886  3.204 
Κτίρια και βελτιώσεις κτιρίων  7.439  56.030  15.600 
Μεταφορικά μέσα, Μηχανήματα, Έπιπλα 
και λοιπός εξοπλισμός  2.657  16.665  8.426 

Λογισμικά Προγράμματα  11  256  451 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση  1.547  14.987  12.694 
Σύνολο Επενδύσεων  11.936  99.823  40.376 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Ετήσιες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015  (τα  στοιχεία  της  χρήσης  2013/2014 
προκύπτουν από  τα συγκριτικά στοιχεία  της  χρήσης 2014/2015)  και  ενδιάμεσες  ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
της  περιόδου  01.07.‐31.12.2015,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ.  Οι  ως  άνω  ετήσιες  ενοποιημένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  και  ενδιάμεσες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  έχουν,  αντίστοιχα,  ελεγχθεί  και 
επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η κατανομή των επενδύσεων κατά γεωγραφικό τομέα πληροφόρησης είναι η εξής: 

 

Προσθήκες Παγίων Ομίλου 

(ποσά σε χιλ. €) 
01.07.2015‐
31.12.2015  2014/2015  2013/2014 

Ελλάδα  7.172  28.332  35.920 
Κύπρος  484  22.216  1.986 
Βουλγαρία  66  177  322 
Ρουμανία  4.214  49.097  2.148 
Σύνολο  11.936  99.823  40.376 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία. 

 

Κατά  τη  διάρκεια  των  χρήσεων  2014/2015, 2013/2014  καθώς  και  της  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015  και 
σύμφωνα με το επενδυτικό του πρόγραμμα, ο Όμιλος προέβη στην υλοποίηση μεγάλου όγκου επενδύσεων, 
συνολικής αξίας €152.135 χιλ., οι οποίες αφορούσαν αγορές οικοπέδων ή ακινήτων για τη δημιουργία νέων 
ιδιόκτητων  καταστημάτων  και  χώρων  αποθήκευσης  αυτών,  κτιριακές  βελτιώσεις  νέων  μισθωμένων 
καταστημάτων,  επενδύσεις  αυτών  με  λοιπό  εξοπλισμό  καθώς  και  επενδύσεις  για  τη  δημιουργία  άρτιας 
υποδομής σε θέματα μηχανοργάνωσης και οργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων. 
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Επενδύσεις σε Συμμετοχές (ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες) για τις χρήσεις 2014/2015, 2013/2014 και 
την περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015 

Οι  επενδύσεις  σε  συμμετοχές  του  Ομίλου  Jumbo  κατά  τις  χρήσεις  2013/2014,  2014/2015  και  την  περίοδο 
01.07.2015‐31.12.2015 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών 

(ποσά σε χιλ. €) 
01.07.2015‐
31.12.2015  2014/2015  2013/2014 

JUMBO EC.R SRL  ‐  45.708  2.000 
RΙΜΟΚΙΝ PROPERTIES LTD (1)  ‐  6.190  ‐ 
GEOCAM HOLDINGS LIMITED (1)  ‐  2  ‐ 
GEOFORM LIMITED (1)  ‐  2  ‐ 
Σύνολο Επενδύσεων  ‐  51.902  2.000 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  τις  ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης 2014/2015  (τα  στοιχεία  της  χρήσης 
2013/2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014/2015) και τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
της  περιόδου  01.07.‐31.12.2015,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ.  Οι  ως  άνω  ετήσιες  ενοποιημένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  και  ενδιάμεσες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  έχουν,  αντίστοιχα,  ελεγχθεί  και 
επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

Σημειώσεις: 
(1) Αποτελούν επενδύσεις της κατά 100% κυπριακής θυγατρικής εταιρείας JUMBO TRADING LTD.      

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες του παραπάνω πίνακα αναλύονται ειδικότερα ως εξής: 

• Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2013 η θυγατρική εταιρεία JUMBO EC.R SRL προέβη σε δύο αυξήσεις του 
μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ύψους €2,00 εκατ., οι οποίες καλύφθηκαν κατά 100% από την Jumbo.  

•  Κατά  τους  μήνες  Αύγουστο,  Σεπτέμβριο,  Δεκέμβριο  του 2014  και  Ιούνιο  του 2015,  η  θυγατρική  εταιρεία 
JUMBO EC.R SRL προέβη σε τέσσερις αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ύψους €45,7 εκατ., οι 
οποίες καλύφθηκαν κατά 100% από την Jumbo.   

• Στις 17.02.2015 ολοκληρώθηκε  από την  εταιρεία JUMBO TRADING LTD η απόκτηση του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας «Rimokin Properties Ltd» από την «TΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» 
με την καταβολή σε μετρητά ποσού €6,19 εκατ. από το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα των €9,69 εκατ. ευρώ 
και  ανέλαβε  την  υποχρέωση  να  καταβάλει  το  υπόλοιπο  του  τιμήματος  ποσού  €3,5  εκατ.  ευρώ  εντός  των 
επόμενων  12  μηνών  σύμφωνα  με  τους  σχετικούς  όρους  της  μεταξύ  τους  σύμβασης.  Η  εταιρεία  «Rimokin 
Properties Ltd» κατά την απόκτηση του 100% των μετοχών της από την JUMBO TRADING LTD είχε ονομαστικό 
κεφάλαιο 1.001 ευρώ (1.001 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία), αποθεματικό υπέρ το άρτιο 9,69 
εκατ.  ευρώ  και  ως  μοναδικό  περιουσιακό  στοιχείο  ακίνητο  σε  εμπορικό  κέντρο  στη  Λεμεσό,  το  οποίο 
ιδιοχρησιμοποιείται ως κατάστημα από την θυγατρική εταιρεία JUMBO TRADING LTD.  

• Στις 13.03.2015 η JUMBO TRADING LTD  απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Geocam 
Holdings Limited» και της εταιρείας «Geoform Limited» έναντι ποσού €2.000 έκαστη.  

Αναφορικά με τις επενδύσεις της θυγατρικής εταιρείας JUMBO TRADING LTD σε μετοχές τις Τράπεζας Κύπρου, 
σχετικές  πληροφορίες  παρατίθενται  στην  ενότητα  3.18.3  «Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  ενοποιημένης 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης των χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014, στην υποενότητα «Διαθέσιμα προς 
πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία».  

 

Τρέχουσες και σκοπούμενες επενδύσεις  

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν υφίστανται σημαντικές επενδύσεις που να βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, 
ούτε  ο  Όμιλος  έχει  αναλάβει  καμία  ισχυρή  δέσμευση  για  την  υλοποίηση  μελλοντικών  επενδύσεων.  
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3.6Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  
 

3.6.1 Κυριότερες δραστηριότητες 

Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Jumbo  είναι  η  λιανική  πώληση παιχνιδιών,  βρεφικών  ειδών,  εποχιακών  ειδών, 
ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εμπίπτει σύμφωνα με το δελτίο ΣΤΑΚΟΔ 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 ΣΤΑΚΟΔ 525.9). Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί 
και η χονδρική εμπορεία παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους. 

Ο  Όμιλος  Jumbo  έχει  παρουσία  σε  τέσσερις  χώρες:  Ελλάδα,  Κύπρο,  Βουλγαρία  και  Ρουμανία.  Πιο 
συγκεκριμένα, η Jumbo αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, με 71 καταστήματα 
κατά  την ημερομηνία  του Εγγράφου: 51  στην Ελλάδα, 5  στην Κύπρο, 8  στη Βουλγαρία  και 7  στη Ρουμανία 
καθώς  και  4.735  περίπου  εργαζομένους,  ενώ  διαθέτει  και  ηλεκτρονικό  κατάστημα  e‐Jumbo.  Επίσης,  η 
Eταιρεία  έχει  συνάψει  συμβάσεις  εμπορικής  συνεργασίας  με  εταιρείες  που  διατηρούν  καταστήματα  που 
φέρουν το σήμα της Jumbo στην ΠΓΔΜ (FYROM), την Αλβανία, το Κόσσοβο και τη Σερβία.  

Η  Εταιρεία  διαθέτει  μεγάλη  ποικιλία  προϊόντων  και  ειδικότερα  περίπου  40.000  κωδικούς  με  μέση  τιμή 
προϊόντος τα €4,99. Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Όμιλος Jumbo έχουν ως 
ακολούθως: 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΙΔΟΥΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 
01.07.2015‐
31.12.2015  2014/2015  2013/2014 

Παιχνίδι  107.761  168.788  157.191 
% επί του συνόλου  28,99%  28,97%  29,01% 

Βρεφικά είδη  25.028  46.464  52.908 
% επί του συνόλου  6,73%  7,98%  9,76% 

Βιβλιοχαρτοπωλείο  34.517  47.825  45.063 
% επί του συνόλου  9,29%  8,21%  8,32% 

Εποχιακά  98.595  145.992  131.380 
% επί του συνόλου  26,52%  25,06%  24,25% 

Είδη Σπιτιού  105.676  173.044  155.001 
% επί του συνόλου  28,43%  29,70%  28,61% 

Διάφορα  168  435  305 
% επί του συνόλου  0,05%  0,07%  0,06% 

Σύνολο  371.746  582.548  541.847 
Πηγή:  Ετήσιες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015  (τα  στοιχεία  της  χρήσης  2013/2014 
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014/2015) και   ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
της  περιόδου  01.07.‐31.12.2015,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ.  Οι  ως  άνω  ετήσιες  ενοποιημένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  και  οι  ενδιάμεσες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  έχουν,  αντίστοιχα,  ελεγχθεί  και 
επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η  κύρια δραστηριότητα  της  Εταιρείας  είναι  η  λιανική πώληση προϊόντων που σχετίζονται με  τα παιδιά  και 
αποτελεί το 45% περίπου των πωλήσεων του Ομίλου για τις εξεταζόμενες χρήσεις 2013/2014, 2014/2015 και 
την περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015. Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από τις κατηγορίες  του παιχνιδιού, 
των βρεφικών ειδών και του παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου. Συγκεκριμένα: 

Το παιχνίδι συνεισφέρει στις καθαρές πωλήσεις του Ομίλου, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 29% περίπου για 
τις εξεταζόμενες χρήσεις 2013/2014, 2014/2015 και την περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015. 

Τα βρεφικά είδη συνεισφέρουν στις καθαρές πωλήσεις του Ομίλου, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 7% έως 
9,8% περίπου για τις εξεταζόμενες χρήσεις 2013/2014, 2014/2015 και την περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015. 
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Οι  πωλήσεις  ειδών  βιβλιοχαρτοπωλείου  καταλαμβάνουν  το  8%‐9%  περίπου  των  συνολικών  καθαρές 
πωλήσεων κατά τις εξεταζόμενες χρήσεις. 

Ο  κλάδος  του  παιχνιδιού  θεωρείται  κλάδος  που  επηρεάζεται  έντονα  από  διάφορες  τάσεις,  όπως  μόδας, 
νεωτερισμούς,  σταδιακής  απομάκρυνσης  των  μικρών  παιδιών  από  το  παιχνίδι  και  ενασχόλησής  τους  με 
προϊόντα  τεχνολογίας,  τάσεις που αποτελούν κεντρικούς άξονες στη μείωση  του μεριδίου  τους στο σύνολο 
της δραστηριότητας. 

Η  Διοίκηση  της  Εταιρείας,  στοχεύοντας  στη  διατήρηση  των  υψηλών  πωλήσεων,  προέβη  σταδιακά  στον 
εμπλουτισμό του προϊόντολογικού μείγματος με προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες όλης της οικογένειας 
και  των  κατοικίδιων,  προϊόντων που μπορούν  να συνδυασθούν με  τα παιχνίδια,  αντισταθμίζοντας  έτσι  την 
πτωτική τάση του κλάδου του παραδοσιακού παιχνιδιού.  

Συγκεκριμένα  το  ποσοστό  των  ειδών  σπιτιού  σε  επίπεδο  καθαρών  πωλήσεων  Ομίλου,  ανέρχεται  στο  28% 
περίπου, ενώ στην χρήση 2014/2015 ανήλθε σε 29,7%, ξεπερνώντας τις πωλήσεις παιχνιδιών. 

Επιπλέον,  οι  πωλήσεις  σε  εποχιακά  είδη  καταλαμβάνουν  ποσοστό  το  οποίο  κυμαίνεται  από  24%  έως  26% 
περίπου επί των συνολικών καθαρών πωλήσεων κατά τις εξεταζόμενες οικονομικές χρήσεις. 

Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  των  προϊόντων  του  Ομίλου,  οι  πωλήσεις  του  παρουσιάζουν  έντονη  εποχικότητα. 
Σημαντικό  μέρος  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  του  Ομίλου  πραγματοποιείται  την  περίοδο  των 
Χριστουγέννων  (28%),  ενώ  εποχιακές  διακυμάνσεις  παρατηρούνται  και  κατά  τους  μήνες  Απρίλιο  (εορτές 
Πάσχα 10%) και Σεπτέμβριο (έναρξη σχολικής περιόδου 10%). 

Ο  Όμιλος  προμηθεύεται  τα  προϊόντα  της  απευθείας  από  το  εξωτερικό  ως  αποκλειστικός  εισαγωγέας  των 
εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών  και  συναφών  ειδών,  που  δεν  διαθέτουν αντιπροσωπεία  στην  Ελλάδα  και 
από περίπου 230 προμηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Κανένας προμηθευτής δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό πάνω από το 3% του συνολικού κύκλου εργασιών. 

 

Κατάταξη Προμηθευτών 
% επί των 
πωλήσεων 
30.6.2015 

MATTEL ΑΕΒΕ  2,44% 
ΤΖΙΟΚI ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  1,36% 
AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ‐ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝ.Α.Ε.  1,22% 
PLAYMOBIL HELLAS A.E  0,87% 
MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  0,68% 
ΓΙΟΒΑΣ ΑΕ "GIM A.E"  0,52% 

Πηγή: Στοιχεία της Jumbo μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή.  

 

Σημειώνεται ότι το 70% των προϊόντων που διαθέτει ο Όμιλος έχουν προέλευση την Κίνα. Γεγονότα τα οποία 
θα  μπορούσαν  να  οδηγήσουν  σε  διακοπή  των  εισαγωγών  κινέζικων  προϊόντων  (ενδεικτικά  αναφέρονται  η 
επιβολή δασμών ή/και ποσοστώσεων, εμπορικός αποκλεισμός (εμπάργκο) της Κίνας, η πολιτική/ οικονομική 
κρίση,  απεργίες,  περιορισμοί  στην  διακίνηση  κεφαλαίων)  θα  είχαν  ως  αποτέλεσμα  τη  διακοπή  της 
τροφοδοσίας  των  καταστημάτων  του  Ομίλου  με  προϊόντα,  με  αποτέλεσμα  την  αρνητική  επίδραση  στη 
δραστηριότητα  και  την  οικονομική  θέση  του  Ομίλου.  Περισσότερες  πληροφορίες  για  τους  κινδύνους  που 
αντιμετωπίζει  η  Εταιρεία  και  ο  Όμιλος  Jumbo  παρατίθενται  στην  ενότητα  2  «Παράγοντες  Κινδύνου»  του 
Εγγράφου. 
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3.6.2 Γεωγραφικοί τομείς πληροφόρησης  

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τέσσερις (4) γεωγραφικούς τομείς, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ως τομείς 
πληροφόρησης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η γεωγραφική κατανομή του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών κατά τις εξεταζόμενες περιόδους: 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε χιλ. €) 
01.07.2015‐
31.12.2015 

% επί 
του 

συνόλου  2014/2015 

% επί 
του 

συνόλου  2013/2014 

% επί 
του 

συνόλου 
Ελλάδα  265.215  71,34%  437.877  75,17%  425.637  78,55% 
Κύπρος  45.791  12,32%  75.030  12,88%  66.894  12,35% 
Βουλγαρία  32.299  8,69%  45.350  7,78%  40.486  7,47% 
Ρουμανία  28.442  7,65%  24.292  4,17%  8.831  1,63% 
Σύνολο  371.746  100,00%  582.548  100,00%  541.847  100,00% 

Πηγή:  Ετήσιες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015  (τα  στοιχεία  της  χρήσης  2013/2014 
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014/2015) και   ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
της  περιόδου  01.07.‐31.12.2015,  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ.  Οι  ως  άνω  ετήσιες  ενοποιημένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  και  οι  ενδιάμεσες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  έχουν,  αντίστοιχα,  ελεγχθεί  και 
επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Στον τομέα της Ελλάδας, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και τις πωλήσεις που πραγματοποιεί από την 
Ελλάδα  προς:  α)  την  ΠΓΔΜ  (FYROM),  βάσει  σύμβασης  εμπορικής  συνεργασίας  με  τον  ανεξάρτητο  πελάτη 
Veropoulos Dooel και β) προς την Αλβανία και από το Νοέμβριο του 2014 προς το Κόσσοβο, βάσει σύμβασης 
εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο πελάτη Kid Zone Sh.p.k. Το σύνολο των πωλήσεων της Εταιρείας 
προς  τα  Σκόπια,  την  Αλβανία  και  το  Κόσσοβο  για  τις  χρήσεις  2013/2014,  2014/2015  και  για  την  περίοδο 
01.07.2015‐31.12.2015 ανήλθαν στο ποσό των, €7.850 χιλ., €10.786 χιλ. και €6.648 χιλ. αντίστοιχα.  

Ο  τομέας  της  Ελλάδας  αποτέλεσε  για  την  χρήση 2014/2015  το 75,17%  του  καθαρού  κύκλου  εργασιών  του 
Ομίλου  έναντι  του  78,55%  για  την  αντίστοιχη  περσινή  χρήση.  Παρά  την  δύσκολη  οικονομική  συγκυρία,  οι 
πωλήσεις  στην  Ελλάδα  παρουσίασαν  μικρή  αύξηση  2,88%  περίπου  στην  χρήση  2014/2015,  έναντι  της 
προηγούμενης χρήσης.  

Ο τομέας της Κύπρου συνεισέφερε το 12,88% των καθαρών πωλήσεων του Ομίλου για τη χρήση 2014/2015 
έναντι του 12,35% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης 2013/2014. Οι πωλήσεις του Ομίλου στην 
Κύπρο  για  τη  χρήση  2014/2015  παρουσίασαν  αύξηση  της  τάξης  του  12,16%,  αύξηση  η  οποία  εν  μέρει 
συνδέεται και με την έναρξη λειτουργίας νέου ιδιόκτητου καταστήματος στη Λεμεσό.   

Ο τομέας της Βουλγαρίας αποτέλεσε για την χρήση 2014/2015 το 7,78% του καθαρού κύκλου εργασιών του 
Ομίλου ενώ στην προηγούμενη χρήση 2013/2014 συνεισέφερε το 7,47% του κύκλου εργασιών του Ομίλου. Οι 
πωλήσεις του Ομίλου στην Βουλγαρία για την χρήση 2014/2015 παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 12%, η 
οποία οφείλετε στην ωρίμανση των ήδη υπαρχόντων καταστημάτων. 

Ο  τομέας  της Ρουμανίας αποτέλεσε για  την  χρήση 2014/2015  το 4,17%  του καθαρού κύκλου εργασιών  του 
Ομίλου ενώ την αντίστοιχη περσινή χρήση ο τομέας αυτός αποτελούσε το 1,63%  του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών.  Η  σημαντική  αύξηση  των  πωλήσεων  στη  Ρουμανία,  σε  ποσοστό  175%  περίπου  στην  χρήση 
2014/2015, οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα τεσσάρων νέων καταστημάτων.  

Κατά  την  περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015,  οι  πωλήσεις  στην  Ελλάδα αποτέλεσαν  το 71,34%  των  συνολικών 
καθαρών  πωλήσεων,  οι  πωλήσεις  στην  Κύπρο  το  12,32%,  οι  πωλήσεις  στη  Βουλγαρία  το  8,69%  και  στη 
Ρουμανία το 7,65%.  
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3.6.3 Δίκτυο πωλήσεων 

Καταστήματα 

Η  Jumbo  αποτελεί  μία  από  τις  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις  λιανικής  πώλησης  στον  τομέα  των  παιχνιδιών, 
βρεφικών  ειδών,  εποχιακών  ειδών,  και  ειδών  διακόσμησης  και  βιβλιοχαρτοπωλείου.  Ο  Όμιλος  διαθέτει 
σήμερα  (Ιούνιος 2016)  συνολικά 71  καταστήματα με  το διακριτικό  τίτλο «Jumbo»,  η γεωγραφική κατανομή 
των οποίων έχει ως εξής:  

 

Χώρα 
Αριθμός 

καταστημάτων 
Ελλάδα  51 
Κύπρος  5 
Βουλγαρία  8 
Ρουμανία  7 
Σύνολο  71 

Πηγή: Εταιρεία. 

Ειδικότερα, στην Ελλάδα ο Όμιλος διαθέτει 51 καταστήματα, εκ των οποίων 22 καταστήματα στο λεκανοπέδιο 
Αττικής και 29 στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e‐jumbo.  

Στη  Βουλγαρία,  η  θυγατρική  εταιρεία  Jumbo  ΕC.B  Ltd,  διαθέτει  οκτώ  (8)  καταστήματα,  και  συγκεκριμένα 
τέσσερα στη Σόφια, ένα στο Plovdiv, ένα στην Varna, ένα στην πόλη Burgas και ένα στην πόλη Rousse.   

Στην Κύπρο, η θυγατρική εταιρεία Jumbo Trading Ltd, διαθέτει πέντε (5) καταστήματα και ειδικότερα ένα στη 
Λευκωσία, ένα στη Λάρνακα, δύο στη Λεμεσό και ένα στην Πάφο. 

Στην Ρουμανία, η θυγατρική εταιρεία Jumbo ΕC.R Srl, διαθέτει επτά (7) υπέρ‐καταστήματα και συγκεκριμένα 
δύο στο Βουκουρέστι, ένα στην Τιμισοάρα, ένα στην Οράντεα, ένα στην Αράντ, ένα στο Πλοϊέστι και ένα στο 
Πιτέστι.  

Επίσης, η Eταιρεία, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo, στην 
ΠΓΔΜ (FYROM) με 2 καταστήματα, την Αλβανία με 2 καταστήματα και με 1 κατάστημα στο Κόσσοβο. 

Η  εταιρεία  Jumbo  ξεκίνησε  το 1986  με  το  άνοιγμα  μικρών  καταστημάτων  (boutique  stores),  καθώς  αρχικά 
επικεντρώθηκε  μόνο  σε  πώληση παιχνιδιών.  Στη  συνέχεια,  εμπλουτίζοντας  συνεχώς  το  προϊοντολογικό  της 
μείγμα προσθέτοντας προϊόντα που απευθύνονταν τόσο σε παιδιά όσο και σε όλη την οικογένεια, προχώρησε 
στο  άνοιγμα  υπερ‐καταστημάτων,  με  στόχο  την  καλύτερη  παρουσίαση  και  προώθηση  των  προϊόντων  της 
μέσα σε αυτά. Σήμερα ο μέσος όρος της επιφάνειας των καταστημάτων του Ομίλου είναι 9.000 τ.μ. περίπου. 

Ακολουθούν πληροφορίες για τα καταστήματα που διαθέτει ο Όμιλος στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία: 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

   Τοποθεσία  Ημερ. 
Έναρξης     Τοποθεσία  Ημερ.

Έναρξης 
1  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Οκτ‐92  26  ΚΑΡΔΙΤΣΑ  Νοε‐04 
2  ΠΑΓΚΡΑΤΙ  Ιουλ‐93  27  ΒΟΛΟΣ  Δεκ‐04 
3  ΝΙΚΑΙΑ  Οκτ‐95  28  ΑΛΙΜΟΣ  Απρ‐05 
4  ΒΑΡΗ  Νοε‐96  29  ΠΕΥΚΑΚΙΑ  Νοε‐05 
5  ΠΥΛΑΙΑ  Απρ‐97  30  ΠΑΤΡΑ 2  Ιουλ‐05 
6  ΠΑΤΡΑ 1  Νοε‐97  31  ΚΕΡΚΥΡΑ  Ιουλ‐05 
7  ΚΟΛΩΝΟΣ  Αυγ‐98  32  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Δεκ‐05 
8  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  Δεκ‐98  33  ΛΑΜΙΑ  Ιουλ‐06 
9  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  Αυγ‐99  34  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2  Μαρ‐07 

10  ΠΑΙΑΝΙΑ  Οκτ‐99  35  ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ  Δεκ‐07 
11  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  Οκτ‐00  36  ΡΕΝΤΗ  Αυγ‐08 
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12  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  Δεκ‐00  37  ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ  Αυγ‐08 
13  ΑΝΟΙΞΗ  Αυγ‐01  38  ΠΡΕΒΕΖΑ  Οκτ‐10 
14  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΛΙΜΑΝΙ  Ιουλ‐01  39  ΛΑΡΙΣΑ 2  Οκτ‐10 
15  ΑΓΡΙΝΙΟ  Μαρ‐02  40  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2  Δεκ‐10 
16  ΛΑΡΙΣΑ  Μαϊ‐02  41  ΕΛΕΥΣΙΝΑ  Νοε‐11 
17  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Αυγ‐02  42  ΣΠΑΤΑ  Οκτ‐11 
18  ΚΑΒΑΛΑ  Νοε‐02  43  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  Νοε‐11 
19  ΡΟΔΟΣ  Δεκ‐02  44  ΛΑΥΡΙΟ  Μαϊ‐12 
20  ΧΑΛΚΙΔΑ  Αυγ‐03  45  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  Ιουλ‐12 
21  ΜΑΡΟΥΣΙ  Δεκ‐03  46  Π. ΦΑΛΗΡΟ  Αυγ‐12 

22  ΙΛΙΟΝ  Δεκ‐03  47  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
FLORIDA  Νοε‐12 

24  ΧΑΝΙΑ  Δεκ‐03  48  ΣΕΡΡΕΣ  Ιουλ‐13 
23  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Μαρ‐04  49  ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Αυγ‐13 
25  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  Αυγ‐04  50  ΙΑΣΜΟΣ  Αυγ‐13 
         51  ΤΡΙΠΟΛΗ  Ιουν‐15 

Πηγή: Εταιρεία. 

 

ΚΥΠΡΟΣ 
   Τοποθεσία  Ημερ. Έναρξης 
1  ΛΕΜΕΣΟΣ  Δεκ‐01 
2  ΛΕΥΚΩΣΙΑ  Δεκ‐02 
3  ΛΑΡΝΑΚΑ  Νοε‐10 
4  ΠΑΦΟΣ  Νοε‐13 
5  ΛΕΜΕΣΟΣ 2  Νοε‐14 

Πηγή: Εταιρεία. 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
   Τοποθεσία  Ημερ.Έναρξης 
1  Motopista  Δεκ‐07 
2  Plovdiv  Νοε‐09 
3  Black Gold  Αυγ‐10 
4  Europa  Νοε‐10 
5  Varna  Μαϊ‐11 
6  Burgas  Ιουλ‐11 
7  Russe  Μαϊ‐12 
8  Tsarigradsko  Δεκ‐12 

Πηγή: Εταιρεία. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
   Τοποθεσία  Ημερ. Έναρξης 
1  Bucureşti   Οκτ‐13 
2  Timişoara  Νοε‐13 
3  Berceni  Οκτ‐14 
4  Oradea  Νοε‐14 
5  Arad  Μαρ‐15 
6  Ploiesti  Ιουν‐15 
7  Pitesti  Οκτ‐15 

Πηγή: Εταιρεία. 

 

Στόχος της Εταιρείας είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων και των  
υποδομών της, μέσω της επαναξιολόγησης αλλά και αναβάθμισης των παλαιών καταστημάτων, καθώς και η 
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επέκταση του δικτύου σε σημεία που δεν έχει ακόμα παρουσία η Εταιρεία. Στα πλαίσια αυτά και σε μία από 
τις πιο δύσκολες περιόδους για το ελληνικό λιανεμπόριο, ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά το δίκτυο πωλήσεών 
του  κατά  τις  εξεταζόμενες  χρήσεις  το  οποίο αριθμεί  σήμερα  71  καταστήματα  έναντι 62  καταστημάτων  την 
30.06.2013. Στη Βουλγαρία στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να λειτουργήσουν δύο ακόμα καταστήματα στη 
χώρα. Όσον αφορά στη Ρουμανία, στόχος είναι  τα επόμενα χρόνια το δίκτυο στη χώρα να φτάσει τα 16‐18 
καταστήματα. 

 

Αποθηκευτικοί χώροι 

Η  Εταιρεία  πλην  των  χώρων  πώλησης,  δίδει  έμφαση  και  στην  οργάνωση  κατάλληλης  υποδομής  με  τη 
δημιουργία σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, εξασφαλίζοντας έτσι τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία 
της προμήθειας και διακίνησης εμπορευμάτων στα καταστήματά της. 

Στα  πλαίσια  αυτά,  τον  Φεβρουάριο  του  2014  πραγματοποιήθηκε  η  απόκτηση  από  την  Εταιρεία  κτιριακού 
συγκροτήματος  αποθηκών  και  γραφείων  στα  Οινόφυτα,  μετά  του  εξοπλισμού,  27.452  τ.μ.  επί  οικοπέδου  
49.730 τ.μ. της πωλήτριας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  SYSTEM A.E., ενώ τον Δεκέμβριο του 2015 η Jumbo προχώρησε σε 
επέκταση των αποθηκευτικών της χώρων στα Οινόφυτα με την προσθήκη 8.308  τ.μ. οικοπέδου και κτηρίου 
2.557  τ.μ.  Επίσης,  τον Μάρτιο  του  2016,  η  Εταιρεία  προχώρησε  σε  αγορά  αποθηκών  στη Θήβα  συνολικής 
επιφάνειας 36.294 τ.μ. επί οικοπέδου 78.845 τ.μ. 

Οι αποθηκευτικοί χώροι του Ομίλου κατά περιοχή εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΜΙΛΟΥ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΤΜ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  ΤΜ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  ΙΔΙΟΚΤ/ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΙ   ΧΩΡΑ  

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   361.427  224.153  ΙΔΙΟΚΤ 100%  ΕΛΛΑΔΑ  
ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   78.845  36.294  ΙΔΙΟΚΤ 100%  ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   71.846  26.990  ΙΔΙΟΚΤ 100%  ΕΛΛΑΔΑ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  10.200  4.079  ΙΔΙΟΚΤ 100%  ΕΛΛΑΔΑ  
ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ ΕΠΑΡΧ. ΛΕΜΕΣΟΥ    22.800  10.000  ΙΔΙΟΚΤ 100%      ΚΥΠΡΟΣ  
ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ   545.118  301.517       
  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ      7.106  ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ  ΕΛΛΑΔΑ  
PLOVDIV, RADINOVO VILLAGE      8.156  ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Πηγή: Εταιρεία. 

 

Η  στεγασμένη  επιφάνεια  των  ιδιόκτητων  αποθηκευτικών  χώρων  του  Ομίλου,  οι  οποίοι  βρίσκονται  στα 
Οινόφυτα, Θήβα, Αυλώνα, Θεσσαλονίκη και Λεμεσό, φτάνει σήμερα τα 301.517 τ.μ. περίπου.  

Το  δίκτυο  των  καταστημάτων  και  των  αποθηκευτικών  χώρων  είναι  συνδεδεμένο  On  Line/Real  Time, 
εξασφαλίζοντας  έτσι  τις  απαραίτητες  προδιαγραφές  για  την  καλύτερη  διαχείριση  των  αποθεμάτων  του 
Ομίλου.  Ταυτόχρονα,  η  διοίκηση  του  Ομίλου  βρίσκεται  σε  συνεχή  αναζήτηση  ευκαιριών  για  την  αγορά  ή 
μίσθωση ακινήτων σε στρατηγικά σημεία.  

 

3.7Σήματα,  Δικαιούχος  ονομάτων  χώρων  (Domain  Names),  Ευρεσιτεχνίες,  και  Άδειες 
Εκμετάλλευσης 

 

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 05.06.2025. 

 

Η  Εταιρεία  έχει  καταθέσει  πλήθος  εμπορικών  σημάτων  για  διάφορα  προϊόντα  που  διακινεί.  Λαμβάνοντας 
υπόψη  το  γεγονός  ότι  τα  παιχνίδια  είναι  προϊόντα  μόδας  με  διάρκεια  ζωής  περίπου  ένα  έτος,  ενώ  η 
διαδικασία  για  την  κατοχύρωση  ενός  εμπορικού  σήματος  διαρκεί  περισσότερο,  η  οριστική  καταχώρηση 
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σημάτων  δεν  έχει  σημαντική  αξία  για  την  Εταιρεία,  πλην  ελαχίστων  εξαιρέσεων. 
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3.8Οργανωτική Διάρθρωση  
 

3.8.1 Η θέση της Jumbo  

Η Jumbo δεν αποτελεί τμήμα άλλου Ομίλου και δεν ενοποιείται από κάποια εταιρεία.  

H  Jumbo  είναι η ανώτατη μητρική  των εταιρειών οι οποίες περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται 
κατωτέρω.  Ειδικότερα,  στις 31  Δεκεμβρίου 2015,  η  Jumbo  ενοποίησε 8  εταιρείες  με  τη  μέθοδο  της  ολικής 
ενοποίησης. 

Στο  διάγραμμα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  σχηματικά  η  δομή  του  Ομίλου  Jumbo,  η  οποία  δεν  θα 
επηρεαστεί από τη Συγχώνευση: 
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 3.8.2 Θυγατρικές της Jumbo 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της  Jumbo κατά 
την 30.06.2014, την 30.06.2015 και την 31.12.2015: 

 

Ενοποιημένη θυγατρική 
Ποσοστό και είδος συμμετοχής 

Έδρα 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 31.12.2015  30.06.2015  30.06.2014 

JUMBO TRADING LTD       100% άμεση  100% άμεση  100% άμεση  Κύπρος 
Ολική 

ενοποίηση 

JUMBO EC.B LTD  100% άμεση  100% άμεση  100% άμεση  Βουλγαρία 
Ολική 

ενοποίηση 

JUMBO EC.R SRL (1)  100% άμεση  100% άμεση  100% άμεση   Ρουμανία 
Ολική 

ενοποίηση 

ASPETTO LTD (2)  100% έμμεση  100% έμμεση  100% έμμεση  Κύπρος 
Ολική 

ενοποίηση 

WESTLOOK SRL (3)  100% έμμεση  100% έμμεση  100% έμμεση  Ρουμανία 
Ολική 

ενοποίηση 

RΙΜΟΚΙΝ PROPERTIES LTD (2)  100% έμμεση  100% έμμεση  ‐  Κύπρος 
Ολική 

ενοποίηση 

GEOCAM HOLDINGS LIMITED (2)  100% έμμεση  100% έμμεση  ‐  Κύπρος 
Ολική 

ενοποίηση 

GEOFORM LIMITED (2)  100% έμμεση  100% έμμεση  ‐  Κύπρος 
Ολική 

ενοποίηση 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  των  χρήσεων  2014/2015  και  2013/2014,  οι  οποίες 
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και δημοσιευμένες ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις ενδιάμεσης περιόδου 01.07.2015–31.12.2015, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

Σημειώσεις: 
 (1)  Η θυγατρική Jumbo EC.R. SRL για την 30.06.2014 έκανε οικονομικές καταστάσεις για σκοπούς ενοποίησης (01.07.2013‐
30.06.2014). Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον  Οκτώβριο του 2013. Η λογιστική της χρήση ήταν 01.01‐31.12 
και  αιτήθηκε  εναρμόνιση  με  τη  λογιστική  χρήση  της  μητρικής  (01.07.‐30.06),  η  οποία  εγκρίθηκε.  Οι  Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου 01.07.2014‐30.06.2015 είναι η πρώτη λογιστικά εναρμονισμένη χρήση για την θυγατρική Jumbo 
EC.R. SRL.   
(2) Η εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της  JUMBO TRADING LTD.      
(3) Η εταιρεία WESTLOOK SRL αποτελεί 100% της εταιρείας  ASPETTO LTD.  

 

Τα  ποσοστό  των  δικαιωμάτων  ψήφου  που  κατέχει,  άμεσα  ή  έμμεσα,  η  Jumbo  στις  ανωτέρω  εταιρείες 
συμπίπτει  με  το  ποσοστό  συμμετοχής  επί  του  μετοχικού  τους  κεφαλαίου,  ως  αυτό  απεικονίζεται  στον 
παραπάνω πίνακα. 

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2015 ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο 
της ολικής  ενοποίησης οι  νεοαποκτηθείσες  εταιρείες «Rimokin Properties Ltd», «Geocam Holdings Limited» 
και «Geoform Limited» από την θυγατρική «Jumbo Trading Ltd». Η ενσωμάτωση αυτή δεν επέφερε σημαντική 
μεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στις μη ελέγχουσες συμμετοχές και στα 
ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της Jumbo. 

Κατά  την  ημερομηνία  του  Εγγράφου,  οι  θυγατρικές  της  Jumbo  και  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  (%)  συμμετοχής 
παραμένουν όπως αυτά εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα κατά την 31.12.2015.  
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3.9Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός  
 

Ιδιόκτητα ακίνητα 

Στις 31.12.2015, το σύνολο των επενδύσεων σε ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου Jumbo ανερχόταν σε €421.866 
χιλ. Η αξία ακινήτων επενδυτικού χαρακτήρα του Ομίλου είναι €5.927 χιλ. και αφορά την Εταιρεία.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται  η αναπόσβεστη αξία  των  ιδιόκτητων  και  ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων του Ομίλου κατά την 31.12.2015: 

Ιδιόκτητα & ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Περιοχή  Διεύθυνση 

Επιφάνεια 
κτηρίου 
 (τ.μ.) 

% 
ιδιοκτησίας 

Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2015

    (€ χιλ.) 

Ρέντης   Πειραιώς 161 & Λεωφόρος Φλέμινγκ 59  20.446  100  20.497 

Παγκράτι  Φιλολάου 111  2.879  100  1.632 

Αλεξανδρούπολη  2ο χλμ Εθν. Οδού Αλεξανδρούπολη‐Φερών  9.219  100  6.752 

Μαρούσι  Ανδρέα Παπανδρέου 31   10.501  100  12.104 

Άνοιξη  Λ. Μαραθώνος 12,   5.288  100  3.209 

Λάρισα   2ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας‐Κοζάνης, Γιάνουλη,   9.379  100  3.879 

Ηράκλειο   Λ. 62 Μαρτύρων 193,71304   7.613  100  5.300 

Θεσσαλονίκη  26ης Οκτωβρίου 43 κ΄ Κεφαλληνίας,  17.733  100  8.145 

Ιωάννινα  Πανεπιστημίου 6  6.607  100  7.807 

Κέρκυρα  Οδός 25 Κερκύρας‐Αχιλλείου  5.201  100  4.951 

Βάρη  2ο χλμ. Επαρχιακής οδού Βάρης Κορωπίου  6.522  100  3.602 

Σέρρες  6ο χλμ Σερρών‐Θεσ/νικη  8.783  100  5.928 

Πρέβεζα  Εθ. Οδός Πρεβέζης‐Άρτας, περιοχή Λούρου,  7.616  100  4.584 

Χανιά 
3ο χλμ Εθν. Οδού Χανίων‐Κισσάμου, Μακρύς 
τοίχος, Ν. Κυδωνία,   7.959  100  4.771 

Νίκαια  Λ. Θηβών 251  6.137  100  8.367 

Καρδίτσα  13ο χλμ Καρδίτσας‐Τρικάλων  9.449  100  4.151 

Πειραιά  Αγ. Διονυσίου  5  10.973  100  15.160 

Πυλαία Θεσσαλονίκη  Μαρίνου Αντύπα 8  11.188  100  6.386 

Ρόδος  5 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΘΕΣΗ ΜΕΓΓΑΒΛΗ  8.315  100  3.119 

Καβάλα   Αμυγδαλεώνας Φιλίππων  8.114  100  2.867 

Ωραιόκαστρο   6ο χιλιόμετρο Θεσ/νικης ‐ Ωραιοκάστρου  23.780  100  4.146 

Σύνολο     203.704     137.357 
           

Κεντρικά             

Μοσχάτο  Λευκάδος 2  240  100  833 

Σύνολο     240     833 
              

Αποθήκες             
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Αυλώνα  48ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών‐Λαμίας  26.990  100  3.245 

Οινόφυτα  54ο χλμ Παλαιάς Εθν. Οδού Αθηνών‐Χαλκίδας   27.452  100  11.792 

   56ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών‐Λαμίας  177.730  100  65.663 

   58ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών‐Λαμίας  16.414  100  11.021 

   ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  2.557  100  408 

ΕΧΕΔΩΡΟΥ  ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ‐ 4 ΧΛΜ Ε.Ο ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝ  4.079  100  1.835 

Σύνολο     255.222     93.964 
              

Νέο Ψυχικό  Κηφισίας 294  241  100  316 

Σπάρτη 1  Ε.Ο.ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ  ‐  100  487 

Λαυρεωτική   ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑ  379  100  3.728 

Ιασμος 1  Εγνατία οδός‐ κόμβος 'Ιασμου  ‐  100  952 

Σύνολο     379     5.483 
Γενικό Σύνολο 
Ιδιόκτητων & 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων Ελλάδας     459.546     237.636 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

ΚΥΠΡΟΣ 

Περιοχή  Διεύθυνση 

Επιφάνεια 
κτηρίου 
 (τ.μ.) 

% 
ιδιοκτησίας 

Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2015

    (€ χιλ.) 

Καταστήματα             

Λακατάμια  Αβραάμ Αντωνίου 9, Λακατάμια  12.500  100  9.642 

Λεμεσός Α΄  Λ. Αγίου Αθανασίου 39, Αγ. Αθανάσιος, 4102  1.000  100  5.689 

Λάρνακα 
Παραλιακός δρόμος Λάρνακας‐Δεκέλειας, 
Περιοχή Λειβαδιών  10.000  100  20.040 

Λεμεσός Β΄  Κατσαντωναίων 20, Κάτω Πολεμίδια  12.000  100  10.725 

Οικόπεδο Westlook1  Sar Gatelu, Glina   ‐  100  2.977 

Σύνολο     35.500     49.073 

Αποθήκες             

Μοναγρούλλι  Κερύνειας 0297  10.000  100  5.901 

Σύνολο     10.000     5.901 

Γενικό Σύνολο Κύπρος     45.500     54.974 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Περιοχή  Διεύθυνση 

Επιφάνεια 
κτηρίου 
 (τ.μ.) 

% 
ιδιοκτησίας 

Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2015

    (€ χιλ.) 

Καταστήματα             

Motopista  Bulev. Bulgaria 51, Motopista, 1404, Sofia  14.825  100  7.584 

Plovdiv 

Kostievo village, Municipality of Maritza, 
Plovdiv Region 48th street No 149, Ring road 
Plovdiv, 4205  13.000  100  11.922 

Black Gold  Sofia, Bul. Botevgradsko Shosse 525, 1839  13.900  100  8.828 

Europa  Bul. Slivnitsa  542B, Sofia, 1331  14.738  100  16.342 

Burgas  6km Nat Road Burgas‐Sofia, interchange to  16.979  100  16.539 
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Lukoil Neftohim,8000 

Russe  Karaach area, Sredna Kula,7000  13.038  100  11.364 

Tsarigradsko  11 Obikolna str. , Drujba‐2, Sofia, 1582  16.486  100  15.182 

Sofia1  O. Kupel‐1  ‐   100  646 

Sofia1  Rojen   ‐  100  3.844 

Γενικό Σύνολο Βουλγαρίας  56.463     92.251 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Περιοχή  Διεύθυνση 

Επιφάνεια 
κτηρίου 
 (τ.μ.) 

% 
ιδιοκτησίας 

Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2015

    (€ χιλ.) 

Καταστήματα          

Berceni  Drumul Bisericii, Nr 67‐109, sector 4, 042157  11.771  100  7.641 

Oradea  Str Ogorului Nr173, Jud Bihor, 410554  11.125  100  6.487 

Arad 
CALEA RADNEI, NR. 298, JUDEŢUL ARAD, 
317405  11.047  100  7.511 

Ploiesti 
STR. BLEJOI, NR. 1200, JUDEŢUL PRAHOVA, 
107070   11.140  100  8.609 

Pitesti 
STRADA CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA 
NR.1 PITESTI. JUDETUL ARGES . 1101104   11.107  100  6.758 

Γενικό Σύνολο Ρουμανίας  56.190  37.005 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Jumbo. 
1 Τα ανωτέρω αφορούν σε επενδύσεις του Ομίλου σε γη προς μελλοντική αξιοποίηση. 

 

Τα ανωτέρω  ιδιόκτητα ακίνητα αφορούν  γραφεία,  καταστήματα,  αποθήκες  και αστικά ακίνητα.  Σε αυτά  τα 
ακίνητα  δεν  υπάρχουν περιβαλλοντικές  πτυχές  που θα μπορούσαν  να  επηρεάσουν  τη  χρήση  τους από  τον 
Όμιλο Jumbo. 

Ο Όμιλος Jumbo εκμισθώνει ακίνητα (καταστήματα και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων) σε τρίτους.  Τα έσοδα 
των  ενοικίων  από  τις  εν  λόγω  εκμισθώσεις  ανήλθαν  σε  €45  χιλ.  κατά  την  περίοδο  01.07.‐31.12.2015 
παραμένοντας σταθερά σε σχέση με τα έσοδα από ενοίκια κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο 

 
Μισθωμένα ακίνητα‐Κτιριακές βελτιώσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, πλην των  ιδιόκτητων ακινήτων τους, μισθώνουν τους υπόλοιπους χώρους 
βάσει μακροχρόνιων συμβάσεων και προβαίνουν με δαπάνες τους, σε κτιριακές βελτιώσεις των χώρων αυτών  
για να τους καταστήσουν κατάλληλους για τις πωλήσεις των προϊόντων τους. 

Αναφορικά με  τις  διάφορες μισθωτικές  συμβάσεις  της  Εταιρείας,  σημειώνουμε  τα  εξής: Όλες  οι  μισθώσεις 
των  καταστημάτων  της  Εταιρείας  είναι  μακροχρόνιες. Οι  περισσότερες  είναι  αρχικής  διάρκειας  εννέα  (9)  ή 
δώδεκα (12) ετών και διέπονται από τις διατάξεις του Ν.813/1978 περί εμπορικών μισθώσεων, όπως ισχύουν 
μετά την κωδικοποίησή τους με το Π.Δ. 34/1995. 

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική της Εταιρείας είναι να διαπραγματεύεται με τους εκάστοτε εκμισθωτές ικανό 
χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη κάθε μίσθωσης, με σκοπό να επιτύχει την έγκαιρη ανανέωσή της, αλλά και 
για να υπάρχει αρκετός  χρόνος  για  την  εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση διαφωνίας  και όπου 
είναι δυνατόν επιδιώκεται ο προσδιορισμός των ενοικίων σε σχέση αναλογίας με τις πωλήσεις  (ως ποσοστό 
επί των πωλήσεων), με σκοπό τη μέγιστη δυνατή συμπίεση των σταθερών εξόδων και τη μείωση των σχετικών 
κινδύνων. 
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Κατά την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014/2015, ο Όμιλος κατέβαλε συνολικά 
ποσό ύψους €8.314 χιλ. και €15.009 χιλ. αντίστοιχα σε  μισθώματα. 

 

Περιβαλλοντική πτυχή‐Εμπράγματα βάρη 

Κατά την 31.12.2015, δεν υπήρχαν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Σε παράρτημα μη‐ακυρώσιμης σύμβασης μίσθωσης για ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, η οποία αρχικά λήγει 
στις  28  Μαΐου  2023  και  παρατείνεται  μέχρι  τις  28  Μαΐου  2035,  αναφέρεται  ότι  η  Jumbo  ΕC.  Β  θα  είναι 
υποχρεωμένη να αγοράσει  το μισθωμένο κατάστημα και  την  ιδιοκτησία επί  της οποίας  το κατάστημα είναι 
κατασκευασμένο για ένα συνολικό ποσό ύψους €13.500 χιλ. χωρίς ΦΠΑ, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια 
της  ενοικίασης  ο  κ.  Απόστολος  Βακάκης  παύσει  να  είναι  εκτελεστικό  μέλος  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 
Jumbo  Α.Ε. Aπό  το  σύνολο  των €13.500  χιλ.  η  Jumbo Trading  είναι  εγγυητής  για  το  ποσό  των €10.125  χιλ. 
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται κάποιο άλλο είδος αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης της εν λόγω σύμβασης 
μίσθωσης ακινήτου, πέραν όσων αναφέρονται παραπάνω και ότι σε περίπτωση λύσης της εν λόγω μίσθωσης, 
ο κος Απόστολος – Ευάγγελος Βακάκης δεν έχει προσωπικό όφελος. 

 

Επιπλέον,  κατά  την  31.12.2015  ο  Όμιλος  εμφανίζει  προπληρωμένα  έξοδα  μίσθιων  καταστημάτων  ύψους 
€10.739  χιλ.  Στο  εν  λόγω  ποσό  περιλαμβάνεται  και  το  ποσό  των  €8.445  χιλ.  από  σύνολο  €10  εκατ.  που 
κατέβαλε, η θυγατρική εταιρεία Jumbo Trading, ως προκαταβολή μελλοντικών ενοικίων για την μακροχρόνια 
ενοικίαση υπερ‐καταστήματος σε κεντρικό εμπορικό κέντρο στην περιοχή της Πάφου. Η περίοδος χρήσης θα 
διαρκέσει 20 έτη από την ημερομηνία έναρξης του εμπορικού κέντρου, η οποία έγινε το Νοέμβριο του 2013 
και  θα  ανανεώνεται  αυτομάτως  για  δύο  πρόσθετες  περιόδους  των  δέκα  ετών  έκαστη,  εφόσον  η  εταιρεία 
επιθυμεί την ανανέωσή της. Για την εξασφάλιση της σχετικής απαίτησης της θυγατρικής εταιρείας έχει ληφθεί 
εγγυητική επιστολή ποσού €9.250 χιλ.  

Με  βάση  τα  μέχρι  σήμερα  γνωστά  δεδομένα,  δεν  υφίστανται  περιβαλλοντικοί  περιορισμοί,  οι  οποίοι 
δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρήση των ακινήτων του Ομίλου Jumbo. 

 

Ασφαλιστική πολιτική 

Σύμφωνα  με  δήλωση  της  Διοίκησης,  τα  πάγια  περιουσιακά  της  στοιχεία  είναι  ασφαλισμένα  όπως 
περιγράφεται κατωτέρω. 

 

Η φιλοσοφία του Ομίλου σχετικά με την αποφυγή / μεταβίβαση ασφαλίσιμων κινδύνων, αποτυπώνεται στην 
πάγια  πολιτική  του,  να  ασφαλίζει  το  σύνολο  των  περιουσιακών  στοιχείων  –  κινητών  και  ακινήτων  –  ήτοι 
κτιριακές  εγκαταστάσεις,  μηχανήματα  και  εξοπλισμό,  εμπορεύματα,  μισθωμένα ακίνητα,  καθώς  επίσης  και 
την επακόλουθη απώλεια κερδών λόγω Διακοπής Εργασιών. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
βάση πλήρους αντικατάστασης,  χωρίς απομειώσεις και έχουν συναφθεί νομίμως με μεγάλες και αξιόπιστες 
ασφαλιστικές εταιρίες, η δε ανανέωση αυτών γίνεται ετησίως. Προς αποφυγήν υπασφαλίσεων, ο Όμιλος έχει 
μόνιμη  συνεργασία  με  ειδική  εταιρία  εκτιμητών,  η  οποία  ελέγχει  σε  τακτική  βάση  την  ορθότητα  των 
ασφαλισμένων  κεφαλαίων  και  γίνεται  επικαιροποίηση  αυτών,  σε  κάθε  ετήσια  ανανέωση.  Επιπλέον  των 
ανωτέρω,  ο  Όμιλος  έχει  προβεί  σε  ξεχωριστή  σύμβαση  μεταβίβασης  μέρους  των  απαλλαγών,  των 
ασφαλιστικών του συμβάσεων Περιουσίας. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, αναγράφει  τα ανώτατα ετήσια όρια ευθύνης των 
Ασφαλιστών  και  δε  συμπληρώνει,  ούτε  μετατρέπει  τους  Γενικούς  και  Ειδικούς  όρους  των  αντίστοιχων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, στα οποία και αναγράφονται αναλυτικά οι καλύψεις, τα επιμέρους όρια και οι 
απαλλαγές που ισχύουν. 
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Ασφαλισμένη 
Εταιρεία  Ασφαλιστική Κάλυψη   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (€) 

JUMBO AEE 

Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας  1.080.103.990 

Χρηματικών Απωλειών   1.000.000 

Mεταφορών  500.000 ανά φόρτωση                
1.500.000 σε συσσώρευση 

Αστικής ευθύνης *  30.000.000 

Κατά Παντός Κινδύνου έργων  500.000 Υλικές ζημιές                 
1.500.000 Αστική Ευθύνη 

Ομαδικό Συμβόλαιο Ατυχημάτων  300.000 

JUMBO ECB 

Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας  146.502.026 

Χρηματικών Απωλειών   1.000.000 

Mεταφορών  500.000 ανά φόρτωση                
1.500.000 σε συσσώρευση 

Αστικής ευθύνης  1.000.000 

 
 
 
 
JUMBO TRADING 

Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας  123.215.000 

Χρηματικών Απωλειών   2.500.000 

Mεταφορών   500.000 ανά φόρτωση                
1.500.000 σε συσσώρευση 

Αστικής ευθύνης  5.500.000 

Aviation   9.579.500 USD Υλικές Ζημιές           
15.000.000 EUR Αστική Ευθύνη 

JUMBO ECR 

Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας  130.459.300 

Χρηματικών Απωλειών   500.000 

Mεταφορών  500.000 ανά φόρτωση                
1.500.000 σε συσσώρευση 

Αστικής ευθύνης  1.000.000 

GEOFORM 
LIMITED  Aviation   3.662.077 Υλικές Ζημιές               

15.000.000 Αστική Ευθύνη 

*Το  ασφαλιστήριο  ενεργοποιείται  επίσης,  σε  περίπτωση  που  εξαντληθούν  τα  όρια  ευθύνης  των  τοπικών 
ασφαλιστηρίων Αστικής Ευθύνης των θυγατρικών εταιρειών. 
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3.10 Κεφάλαια 
 

3.10.1 Πηγές Κεφαλαίων 

Κύριες πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Jumbo αποτελούν οι καθαρές ταμειακές ροές 
από τη λειτουργική του δραστηριότητα και ο τραπεζικός δανεισμός. 

Ο  βραχυπρόθεσμος  και  μακροπρόθεσμος  δανεισμός,  οι  οποίοι  αποτελούν  μία  από  τις  κυριότερες  πηγές 
χρηματοδότησης του Ομίλου, στις 30.06.2015 ανέρχονταν συνολικά σε €146.794 χιλ. έναντι €165.088 χιλ. στις 
30.06.2014 και €145.201 χιλ. στις 31.12.2015. 

Ειδικότερα όσον αφορά στον δανεισμό, στις 30.06.2015 τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν σε €143.917 
χιλ.  και αφορούσαν ένα ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές,  ενώ τα βραχυπρόθεσμα σε €2.878 
χιλ. έναντι €143.675 χιλ. και €20.040 χιλ. αντίστοιχα στις 30.06.2014. 

Στις 31.12.2015 ο μακροπρόθεσμος δανεισμός  (κοινό ομολογιακό δάνειο) ανερχόταν σε €144.052  χιλ.  και ο 
βραχυπρόθεσμος σε €1.149 χιλ. 

Σχετικά  με  το  ανωτέρω  αναφερόμενο  κοινό  ομολογιακό  δάνειο,  στις  21.05.2014  υπογράφηκε  μεταξύ  της 
μητρικής εταιρείας και πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμβαση κάλυψης κοινού Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς 
διάρκειας με ανώτατο ποσό μέχρι €145 εκατ.   Το επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται σε euribor εξαμήνου πλέον 
περιθωρίου 4%. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη του. 

Στις  31.12.2015,  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  και  ισοδύναμα  του  Ομίλου  ανέρχονταν  σε  €426.396  χιλ.,  εκ  των 
οποίων ποσό €417.086 χιλ. ήταν κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας  ενώ το 
υπόλοιπο ποσό αφορούσε διαθέσιμα στο ταμείο και υπόλοιπα αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών.  

Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητά του να 
συνεχίσει  τη  δραστηριότητα  του  (going‐concern)  και  να  εξασφαλίσει  μια  ικανοποιητική  απόδοση  στους 
μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 

Ό  Όμιλος  διατηρεί  τα  διαθέσιμά  του  σε  τραπεζικούς  λογαριασμούς  χωρίς  να  προβαίνει  σε  ενεργητική 
επενδυτική πολιτική αυτών, πλην των επενδύσεων που υλοποιεί σύμφωνα με το επενδυτικό του πρόγραμμα 
αναφορικά με τη δραστηριότητά του και οι οποίες αφορούν αγορές οικοπέδων ή ακινήτων για τη δημιουργία 
νέων  ιδιόκτητων  καταστημάτων  και  χώρων  αποθήκευσης  αυτών,  κτιριακές  βελτιώσεις  νέων  μισθωμένων 
καταστημάτων,  επενδύσεις  αυτών  με  λοιπό  εξοπλισμό  καθώς  και  επενδύσεις  για  τη  δημιουργία  άρτιας 
υποδομής σε θέματα μηχανοργάνωσης και οργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων, κλπ. 

Όσον  αφορά  την  κεφαλαιακή  διάρθρωση  του Ομίλου,  ο  Όμιλος  παρακολουθεί  το  κεφάλαιο  στη  βάση  του 
δείκτη δάνεια προς ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα ίδια 
κεφάλαια.  Ο  καθαρός  δανεισμός  υπολογίζεται  ως  το  σύνολο  του  δανεισμού  όπως  εμφανίζεται  στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης μείον τα ταμειακά διαθέσιμά και ισοδύναμα. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται 
από όλα τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Ο δείκτης 
αυτός για τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 000  31.12.2015  30.06.2015  30.06.2014 
Σύνολο δανεισμού  145.201  146.794  165.088 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (426.396)  (298.918)  (287.567) 
Καθαρός δανεισμός  (281.195)  (152.124)  (122.479) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  866.616  797.209  744.510 
Μείον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης  ‐  ‐  ‐ 
Προσαρμοσμένα ίδια κεφάλαια  866.616  797.209  744.510 

Δείκτης δανείων προς Ίδια Κεφάλαια  (32,45)%  (19,08)%  (16,45)% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014/2015 (τα στοιχεία 
της χρήσης 2013/2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014/2015) και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες 
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Οικονομικές Καταστάσεις  της περιόδου 01.07.‐31.12.2015,  οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με  τα ΔΠΧΑ. Οι ως άνω 
ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν, αντίστοιχα, 
ελεγχθεί και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Όπως  προκύπτει  και  από  την  ανωτέρω ανάλυση,  ο  καθαρός  δανεισμός  του Ομίλου  είναι  αρνητικός  για  το 
σύνολο  των παρουσιαζόμενων περιόδων,  καθώς  τα  ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα υπερκαλύπτουν  τις 
δανειακές  του υποχρεώσεις. Παράλληλα, ο δείκτης δάνεια προς  ίδια κεφάλαια του Ομίλου είναι αρνητικός 
και  βαίνει  μειούμενος  για  τις  ανωτέρω  περιόδους  δεικνύοντας  τη  μειωμένη  μόχλευση  και  εξάρτηση  του 
Ομίλου από εξωτερικές πηγές δανεισμού. 

Σχετικά με την δυνατότητα του Ομίλου να καλύψει το χρηματοοικονομικό κόστος του δανεισμού του μέσω της 
λειτουργικής του κερδοφορίας, υπολογίσθηκε ο δείκτης κάλυψης τόκων μέσω κερδών ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 000  31/12/2015  30/6/2015  30/6/2014 
Κέρδη προ φόρων (α)  96.815  136.950  129.979 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα (β)  3.265  7.379  6.265 
Δείκτης Κάλυψης Τόκων [(α) ÷ (β)  29,65  18,56  20,75 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014/2015 (τα στοιχεία 
της χρήσης 2013/2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014/2015) και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις  της περιόδου 01.07.‐31.12.2015,  οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με  τα ΔΠΧΑ. Οι ως άνω 
ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν, αντίστοιχα, 
ελεγχθεί και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Όπως προκύπτει και από τον ανωτέρω δείκτη, ο Όμιλος είναι σε θέση να καλύψει μέσω της κερδοφορίας του 
το χρηματοοικονομικό κόστος του δανεισμού του έως και 30 φορές περίπου στις 31.12.2015. 

Ο  Όμιλος  διαχειρίζεται  την  κεφαλαιακή  διάρθρωση  και  κάνει  τις  προσαρμογές  κατά  το  χρόνο  που  η 
οικονομική  κατάσταση  και  τα  χαρακτηριστικά  των  κινδύνων  των  υπαρχόντων  περιουσιακών  στοιχείων 
αλλάζουν. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται επιπρόσθετα η σχέση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμου 
και  μακροπρόθεσμου)  προς  τα  ίδια  κεφάλαια  και  τα  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  (συνολικό 
ενεργητικό) του Ομίλου στις 31.12.2015, στις 30.06.2015 και στις 30.06.2014: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
31.12.2015 30.06.2015  30.06.2014 

(ποσά σε χιλ. € εκτός των δεικτών)     
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  651.245 557.238  551.506 
Σύνολο Ενεργητικού  1.179.235 1.090.327  1.033.937 
Ίδια Κεφάλαια  866.616 797.209  744.510 

   
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  144.052 143.917  143.675 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  1.149 2.878  20.040 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 

‐ ‐   1.375 

Σύνολο δανεισμού  145.201 146.794  165.089 
     
Σύνολο υποχρεώσεων  312.619 293.119  289.427 
     
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης     
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια  0,4 0,4  0,4 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια  0,2 0,2  0,2 
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Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο υποχρεώσεων 2,1 1,9  1,9 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014, οι 
οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και από τις δημοσιευμένες 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ενδιάμεσης περιόδου 01.07.2015–31.12.2015, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ακολούθως παρουσιάζεται η μέθοδος υπολογισμού των ανωτέρω δεικτών: 

 

Σύνολο 
Υποχρεώσεων/Ίδια 
Κεφάλαια 

Υπολογίζεται  ως  ο  λόγος  του  συνόλου  των  υποχρεώσεων  (Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) προς το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις/Ίδια 
Κεφάλαια 

Υπολογίζεται ως ο λόγος του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων  (Μακροπρόθεσμες 
Τραπεζικές  Υποχρεώσεις  +  Βραχυπρόθεσμες  Τραπεζικές  Υποχρεώσεις)  προς  το  Σύνολο 
των Ιδίων Κεφαλαίων 

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό / Σύνολο 
υποχρεώσεων 

Υπολογίζεται  ως  ο  λόγος  του  συνόλου  των  Κυκλοφορούντων  Περιουσιακών  Στοιχείων 
προς  το σύνολο  των υποχρεώσεων  (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

 

3.10.2 Ταμειακές Ροές 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικά τις ταμειακές ροές για τις χρήσεις 2014/2015  και 2013/2014 
καθώς και τις περιόδους 01.07.‐31.12.2014 και 01.07.‐31.12.2015: 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2014‐
30.06.2015 

01.07.2013‐
30.06.2014 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

128.914 122.146 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(53.233) (21.468) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(64.321) 16.885 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσεως  

11.360 117.562 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως  287.567 170.014 

Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά 
διαθέσιμα  και ισοδύναμα 

(9) (9) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσεως 

298.918 287.567 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014/2015  (τα στοιχεία της χρήσης 2013/2014 
προκύπτουν  από  τα  συγκριτικά  στοιχεία  της  χρήσης  2014/2015),  οι  οποίες  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO  

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2015‐
31.12.2015 

01.07.2014‐
31.12.2014 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

145.938 107.781   

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(16.224) (32.812)   

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(1.729) (45.896)   

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσεως  

127.985 29.073   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως  298.918 287.567   

Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά 
διαθέσιμα  και ισοδύναμα 

(507) (179)   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσεως 

426.396 316.461   

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:    Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Κατά  τις  χρήσεις  2014/2015  και  2013/2014,  ο  Όμιλος  εμφάνισε  θετικές  ταμειακές  ροές    €128.914  χιλ.  και 
122.146  χιλ.  αντίστοιχα  από  λειτουργικές  δραστηριότητες,  κυρίως  ως  αποτέλεσμα  της  αύξησης  της 
λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.  Για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2015 ο Όμιλος εμφάνισε θετικές 
ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού €145.938  χιλ.,  λόγω  της αύξησης  της  λειτουργικής 
κερδοφορίας του Ομίλου σε συνδυασμό με την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. 

Για  τις  χρήσεις  2014/2015  και  2013/2014,  ο  Όμιλος  Jumbo  εμφάνισε  αρνητικές  ταμειακές  ροές  από 
επενδυτικές δραστηριότητες ύψους €(53.233)  χιλ.  και €(21.468)  χιλ.,  όπως και  κατά  την περίοδο που έληξε 
στις 31.12.2015 ύψους €(16.224) χιλ., ως αποτέλεσμα, κυρίως, των αυξημένων εκροών για αγορές ενσώματων 
παγίων στοιχείων.  

Οι  ταμειακές  ροές  από  χρηματοδοτικές  δραστηριότητες  κατά  τη  χρήση  2014/2015  ήταν  αρνητικές  και 
διαμορφώθηκαν σε €(64.321) χιλ. κυρίως ως αποτέλεσμα των εκροών για πληρωμή μερισμάτων και για την 
αποπληρωμή  δανείων  σε  αντίθεση  με  τη  χρήση  2013/2014  κατά  την  οποία  οι  ταμειακές  ροές  από 
χρηματοδοτικές  δραστηριότητες  ήταν  θετικές  ύψους  €16.885  χιλ.,  κυρίως  ως  αποτέλεσμα  εισροής  λόγω 
ανάληψης  ομολογιακού  δανείου,  το  οποίο  κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος  κατευθύνθηκε  για  την  αποπληρωμή 
προηγούμενου  δανείου  χαμηλότερου  ύψους.  Για  την  περίοδο  που  έληξε  την  31.12.2015  ο  Όμιλος  Jumbo 
εμφάνισε  αρνητικές  ταμειακές  ροές  από  χρηματοδοτικές  δραστηριότητες  ποσού  €(1.729)  χιλ.,  κυρίως  ως 
αποτέλεσμα των εκροών λόγω αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων. 

 

3.10.3 Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων  

Δεν  υφίστανται  περιορισμοί  στη  χρήση  κεφαλαίων  οι  οποίοι  επηρέασαν  ή  ενδέχεται  να  επηρεάσουν 
σημαντικά,  κατά  άμεσο  ή  έμμεσο  τρόπο,  τις  δραστηριότητες  του  Ομίλου  Jumbo.   
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3.11 Πληροφορίες για τις τάσεις   

 

Στην οικονομική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2015, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη ροή κεφαλαίων στην 
Ελλάδα οι  οποίοι  ισχύουν μέχρι  και  σήμερα.  Σε  μία  δύσκολη περίοδο  για  την  ελληνική  οικονομία,  έντονης 
αβεβαιότητας, ο Όμιλος είχε προετοιμαστεί εγκαίρως ώστε να διαθέτει επαρκή αποθέματα, πολιτική, η οποία 
συνεχίζεται  μέχρι  και  σήμερα.  Επίσης,  οι  εταιρείες  του  Ομίλου  παραμένουν  επαρκώς  κεφαλαιοποιημένες, 
χωρίς προβλήματα ρευστότητας και με τα ταμειακά διαθέσιμα να υπερβαίνουν τις δανειακές υποχρεώσεις. 

Στο α’ εξάμηνο της χρήσης 01.07.2015‐30.06.2016 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα €371,75 εκατ., 
καταγράφοντας  αύξηση  8,97%  έναντι  της  αντίστοιχης  περσινής  περιόδου.  Τα  καθαρά  ενοποιημένα  κέρδη 
μετά  από  φόρους  ανήλθαν  σε  €72,52  εκατ.  έναντι  €62,67  εκατ.,  παρουσιάζοντας  αύξηση  κατά  15,72%. 
Σημειώνεται ότι  το πρώτο  εξάμηνο  είναι  το πιο σημαντικό  για  την πορεία  των μεγεθών  του Ομίλου  καθώς 
περιλαμβάνει την περίοδο των Χριστουγέννων που αποτελούν το 28% των ετήσιων πωλήσεων. 

Στο β’ εξάμηνο της χρήσης 01.07.2015‐30.06.2016 θα διατηρηθεί η θετική τάση αύξησης των πωλήσεων και 
της  κερδοφορίας  καθώς  τα  καταστήματα  στην  Ελλάδα  παρουσίασαν  μικρή  άνοδο  των  πωλήσεων  ενώ  τα 
καταστήματα  του  εξωτερικού  σημείωσαν  μεγαλύτερη  αύξηση  των  πωλήσεων.  Παρά  την  αύξηση  της 
φορολογίας  στην  Ελλάδα  ο  Όμιλος  παρουσίασε  θετικά  αποτελέσματα  λόγω  της  διατήρησης  του  μικτού 
περιθωρίου κέρδους καθώς και της συγκράτησης των δαπανών. 

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων η Εταιρεία τερμάτισε τη λειτουργία 
δύο  μικρών  καταστημάτων  τον  Ιανουάριο  του  2016  στην  Ελλάδα με αποτέλεσμα  σήμερα  το  δίκτυό  της  να 
αριθμεί 51 καταστήματα 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουμανία ενώ λειτουργεί και το ηλεκτρονικό 
κατάστημα e‐jumbo. 

Επίσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015/2016, η Jumbo προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας 
της με  την εταιρεία Veropoulos Dooel. Η συνεργάτιδα εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει  τη δραστηριότητά 
της, με το άνοιγμα ενός καταστήματος στη Σερβία. 

Στόχος της διοίκησης του Ομίλου για τη χρήση 01.07.2016‐30.06.2017 παραμένει η διατήρηση της τάσης των 
πωλήσεων  και  της  κερδοφορίας  σε  θετικά  επίπεδα  μέσω    της    αποτελεσματικότερης  διαχείρισης  του 
υπάρχοντος δικτύου και υποδομών του Ομίλου, καθώς και η επέκταση του δικτύου σε σημεία που δεν έχει 
ακόμα παρουσία ο   Όμιλος με την προσθήκη νέων καταστημάτων. Όσον αφορά τα αποθέματα ο Όμιλος θα 
συνεχίσει  και  για  την  τρέχουσα  χρήση  την  πολιτική  επαρκούς  αποθεματοποίησης  για  την  αδιάκοπη 
τροφοδοσία των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη και την προσθήκη νέων καταστημάτων στο ήδη υπάρχον 
δίκτυο. 

Μέχρι το τέλος της χρήσης 2016/2017, η διοίκηση στοχεύει να θέσει σε λειτουργία πέντε νέα καταστήματα, 
ένα στην Ελλάδα, ένα στη Βουλγαρία  και τρία νέα καταστήματα στη Ρουμανία.  

Αναφορικά  με  τις  αβεβαιότητες  και  τους  κινδύνους  που  μπορούν  να  επιδράσουν  στα  αποτελέσματα  της 
τρέχουσας χρήσης (βλ. ενότητα 2 «Παράγοντες Κινδύνου») η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και αποτιμά 
συνεχώς τις εξελίξεις και κάθε επίδραση που οι διαμορφούμενες συνθήκες μπορεί να έχουν στη λειτουργία 
του, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά του. Παρόλα αυτά όμως, η βιωσιμότητα της Εταιρείας 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα της χώρας και την προσπάθειά της για ανασυγκρότηση και 
οικονομική ανάκαμψη εντός της ευρωζώνης.   

 

3.12 Προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών 
 

Η Διοίκηση της Jumbo δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση πρόβλεψης ή εκτίμησης της 
κερδοφορίας  για  την  τρέχουσα  ή  για  τις  επόμενες  χρήσεις.
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3.13 Διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Jumbo, το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι 
η Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργανα και τα ανώτερα 
διοικητικά της στελέχη είναι τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθώς 
και η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου.  

 

Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και 
των ανώτερων διοικητικών στελεχών είναι η έδρα της Εταιρείας, Κύπρου 9 και Ύδρας, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο, 
Αττικής. 

3.13.1 Διοικητικό Συμβούλιο  

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  του  Καταστατικού,  η  Jumbo  διοικείται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  οποίο 
αποτελείται  από  επτά  (7)  έως  δώδεκα  (12)  μέλη.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εκλέγονται  από  τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με διετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι  την πρώτη 
Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία. Οι 
Σύμβουλοι που εξέρχονται μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ισχύοντος Καταστατικού: 

α.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  με  την  εκλογή  του  από  την  Γενική  Συνέλευση  και  από  τον  διορισμό  του  με  το 
Καταστατικό συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του 
και  με  ονομαστική  ψηφοφορία  τον  Πρόεδρο,  τον  τυχόν  Αντιπρόεδρο  του  ή  και  τον  ή  τους  Διευθύνοντες 
Συμβούλους. 

β.  Ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  προΐσταται  στις  συνεδριάσεις,  διευθύνει  τις  εργασίες  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  και  ενημερώνει  το  συμβούλιο  για  την  λειτουργία  της  εταιρείας.  Εάν  ο  Πρόεδρος 
απουσιάζει  ή  κωλύεται,  αναπληρώνει  αυτόν  ο  Αντιπρόεδρος,  αυτόν  δε  ένας  από  τους  συμβούλους  που 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες 
συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντα συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού 
και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο  Σύμβουλο. 

δ. Οι αρμοδιότητες  του Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται  κάθε φορά με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  οφείλει  να  συνεδριάζει  στην  έδρα  της  Εταιρείας  κάθε  φορά  που  ο  νόμος,  το 
καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 
Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς 
τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, 
προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση 
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών 
στη  συνεδρίαση.  Με  απόφαση  της  αρμόδιας  Εποπτικής  Αρχής  μπορεί  να  ορίζονται  ελάχιστες  τεχνικές 
προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. 

Το άρθρο 12 του Καταστατικού ορίζει ότι η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου 
από  τις  Συνεδριάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  χρονική  περίοδο  που  θα  υπερβαίνει  την  εξαμηνία, 
ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίσει γι’ αυτήν και γίνει μνεία στα πρακτικά του. Σύμβουλος που θα απουσιάζει ή θα κωλύεται μπορεί 
να  αναθέσει  την  αντιπροσώπευση  του,  με  δική  του  ευθύνη,  σε  άλλον  Σύμβουλο  με  έγγραφο  του  που  θα 
απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Καταστατικού: 
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α.  Το Διοικητικό  Συμβούλιο  εκλέγει  μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών,  που παραιτήθηκαν,  απέθαναν ή 
απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο 
γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της 
θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 
7β  του  Κ.Ν.  2190/1920  και  ανακοινώνεται  από  το  διοικητικό  συμβούλιο  στην  αμέσως  προσεχή  γενική 
συνέλευση,  η  οποία  μπορεί  να  αντικαταστήσει  τους  εκλεγέντες,  ακόμη  και  αν  δεν  έχει  αναγραφεί  σχετικό 
θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

β.  Σε  περίπτωση  παραίτησης,  θανάτου  ή  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  απώλειας  της  ιδιότητας  μέλους  ή 
μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου,  τα  υπόλοιπα  μέλη  μπορούν  να  συνεχίσουν  τη  διαχείριση  και  την 
εκπροσώπηση  της  εταιρείας  και  χωρίς  την  αντικατάσταση  των  ελλειπόντων  μελών  σύμφωνα  με  την 
προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει  το ήμισυ των μελών, όπως 
είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να 
είναι λιγότερα των τριών (3). 

γ. Σε κάθε περίπτωση,  τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, 
μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 17  του Καταστατικού, η εκτέλεση των αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
γενικά η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας μπορεί να ανατεθεί από αυτό σε ένα ή περισσότερα μέλη του 
ή  και  σε  πρόσωπο  εκτός  αυτού.  Η  αρμοδιότητα  καθενός  από  αυτούς,  όταν  δεν  καθορίζεται  από  το 
Καταστατικό,  ορίζεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  οποίο  θα  μπορεί  στην  εκπροσώπησή  του  να 
μεταβιβάζει  την  ενάσκηση  συνολικά  ή  μερικά  των  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεών  του  καθώς  και  στην 
διαχείριση,  δέσμευση  και  εκπροσώπηση  της  εταιρείας.  Επίσης  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  κανονίζει  και  την 
αντιμισθία τους, εκτός αν αυτός ή μερικοί από αυτούς, τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η 
αντιμισθία  τους,  κανονίζεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  με  ειδική  απόφαση.  Το  Διοικητικό 
Συμβούλιο διακανονίζει κάθε φορά το ζήτημα της υπογραφής ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας και τον 
καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Jumbo εξελέγη κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 11.11.2015, με διετή θητεία, δηλαδή μέχρι την 11.11.2017 και 
αποτελείται  από  επτά  (7)  μέλη,  από  τα  οποία  τέσσερα  (4)  εκτελεστικά,  ένα  (1)  μη  εκτελεστικό  και  δύο  (2) 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.  

Ειδικότερα, η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη 
συνεδρίασή του της 15.01.2016, έχει ως εξής: 

Ονοματεπώνυμο  Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
Απόστολος‐Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου Πρόεδρος ‐Εκτελεστικό Μέλος 
Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου  Αντιπρόεδρος ‐Εκτελεστικό Μέλος 
Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ‐Εκτελεστικό Μέλος
Σοφία Βακάκη του Απόστολου‐Ευάγγελου Εντεταλμένη Σύμβουλος ‐ Εκτελεστικό Μέλος
Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου   Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

(1)  Η  κα  Σοφία  Βακάκη  εξελέγη  από  το  Δ.Σ.  την  15.01.2016,  κατόπιν  της  παραίτησης,  λόγω  συνταξιοδότησης,  της  κας 
Βερναδάκη Καλλιόπης. Η εκλογή της εγκρίθηκε από την 18.05.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των μετόχων της Εταιρείας.  

 

Σύμφωνα  με  την  από  15.01.2016  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  σε  συνδυασμό  και  με  την  από 
01.02.2016 απόφαση αυτού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, ως εξής: 

1. Για την έγκυρη, ανάληψη υποχρεώσεων, την πλήρη εκπροσώπηση και τη δέσμευση της Εταιρείας για όλα 
ανεξαιρέτως τα ζητήματα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 Καταστατικού της Εταιρείας και του Νόμου, απαιτείται και αρκεί μόνη η 
υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, μίας εκ των κατωτέρω δύο προσώπων, ήτοι: 

α. Της Σοφίας Βακάκη του Αποστόλου‐Ευαγγέλου και της Ευτυχίας, Εντεταλμένης Συμβούλου της Εταιρείας ή 

β.  Της  Κωνσταντίνας  Ντεμίρη  του  Σταύρου  και  της  Διαμάντως,  Προϊσταμένης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  της 
Εταιρείας. 
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2. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων, τη λήψη αποφάσεων και την πλήρη εκπροσώπηση και δέσμευση 
της Εταιρείας περιοριστικά στα ζητήματα, που αφορούν: α) στο στρατηγικό σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στις 
στρατηγικές  συμμαχίες  της  Εταιρείας,  β)  στις  σχέσεις  της  Εταιρείας  με  τους  μετόχους  αυτής,  γ)  στις 
μηχανογραφικές  υπηρεσίες  αυτής  και  δ)  στην  έμμισθη  εντολή  ή  οποιασδήποτε  άλλης  μορφής  σχέση 
συνεργασίας νομικών συμβούλων και δικηγόρων της Εταιρείας, απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή κάτω 
από την εταιρική επωνυμία του κου Απόστολου‐Ευάγγελου Βακάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 

Επιπλέον, ειδική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας έχει χορηγηθεί, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στην 
από 15.01.2016 ιδία απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 
σε υπαλλήλους αυτής. 

Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Απόστολος‐Ευάγγελος Βακάκης‐ Πρόεδρος Δ.Σ. 

Είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή 
πείρα στο χώρο. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική διοικητική στο Πανεπιστήμιο 
Warwick (Ηνωμ. Βασίλειο). 

Ιωάννης Οικονόμου‐ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Πτυχιούχος  της  Νομικής  Σχολής  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  μέλος  του 
Δικηγορικού  Συλλόγου  Αθηνών,  με  τριακονταετή  πείρα  στον  κλάδο  του  εμπορικού  δικαίου  και  ειδικότερα 
στον  τομέα  των  ανωνύμων  επιχειρήσεων  και  όλων  των  κατηγοριών  υποθέσεων,  που  σχετίζονται  με  την 
καθημερινή  λειτουργία  αυτών  (δίκαιο  εταιρειών,  χρηματιστηριακή  νομοθεσία,  τραπεζικό  δίκαιο,  ακίνητα, 
μισθώσεις, συμβάσεις κάθε είδους, εργατικά, διοικητικά και αγορανομικά θέματα). Από το έτος 1995 είναι ο 
νομικός  σύμβουλος  της  Εταιρείας  και  αντιπρόεδρος  του  Δ.Σ.  αυτής.  Επίσης  είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  της 
«Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία», κυρίας μετόχου της Εταιρείας. 

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου‐ Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Διαθέτει πολυετή πείρα στον κλάδο και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jumbo από το 1995. Είναι 
πτυχιούχος  της  Α.Β.Σ.Π  Πειραιώς,  στο  Τμήμα  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων.  Από  το  1992,  είναι 
Πρόεδρος Ελλήνων Κατασκευαστών και Εμπόρων Παιχνιδιών. Από το 2006, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. 
(Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  Αθηνών).  Από  το  2006,  είναι  Μέλος  του  Δ.Σ.  του  Σ.Ε.Λ.Π.Ε. 
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος). 

Σοφία Βακάκη‐ Μέλος Δ.Σ. και Εντεταλμένη Σύμβουλος 

Είναι  πτυχιούχος  λογιστικής  και  χρηματοοικονομικών  στο  Πανεπιστήμιο  του  Σαν  Ντιέγκο  και  έλαβε  MS 
Σπουδών  Τουριστικής  Βιομηχανίας  στο  Πανεπιστήμιο  της  Νέας  Υόρκης.  Εργάστηκε  στη  Grant  Thornton 
International LTD,  ενώ από το 2012  εργαζόταν στην  Jumbo A.E.E. στο τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου και ως 
Προϊσταμένη  στο  Τμήμα  Εμπορευματοποίησης  της  Εταιρείας  με  ευθύνη  όλων  των  καταστημάτων  της 
μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. 

Κάβουρα Παρασκευή ‐ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Είναι  πτυχιούχος  της  Νομικής  Σχολής  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Είναι 
δικηγόρος  μέλος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Αθηνών  με  τριακονταετή  πείρα  στον  κλάδο  του  εμπορικού 
δικαίου, των επιχειρήσεων και των υποθέσεων, που απορρέουν από τη λειτουργία τους. 

Γεώργιος Κατσαρός ‐ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (Ηνωμ. Βασίλειο) και ΜΒΑ 
από το INSEAD (Γαλλία). Η επαγγελματική του σταδιοδρομία συνδέεται με τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα 
και  στο  εξωτερικό.  Από  το  2003  εργάζεται  ως  Σύμβουλος  Διοίκησης  στην  «Eurobank  Ergasias  Α.Ε.».  Είναι 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία «Σίδμα Α.Ε.» και μέλος του ΔΣ. 
της «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία», η οποία τυγχάνει κυρία μέτοχος της εταιρείας. 

Νικόλαος Βελισσαρίου‐ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Απόφοιτος  του  Κολλεγίου  Αθηνών  (1988),  κατέχει  πτυχίο  BSc  και MBA  από  το  University  of Manchester. 
Εργάστηκε  στην Telesis  ΑΧΕΠΕΥ από  το 1996  και  αργότερα στη Eurobank EFG Securities  έως  το 2009  όπου 
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διατέλεσε Senior Director και Διευθυντής  Ιδιωτών πελατών. Από το 2009 είναι συνιδρυτής της VAL Advisors 
ΑΕΠΕΥ, εταιρίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαχείριση περιουσίας. 

 

Τρόπος Λειτουργίας και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, αναφορικά με την λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. προβλέπονται τα 
ακόλουθα: 

α. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο 
ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα δοθεί με έγγραφο. Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο 
ενός  Συμβούλου μπορούν  να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο  (2) ψήφοι,  περιλαμβανομένης  και  της 
δικής  του ψήφου.  Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί  να αντιπροσωπευθεί στο Δ.Σ.  με πρόσωπο  το οποίο δεν 
αποτελεί  μέλος  αυτού.  Η  εξουσιοδότηση  για  αντιπροσώπευση  μπορεί  να  περιλαμβάνει  μία  ή  και 
περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. 

β.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  όταν  παρίστανται  ή 
αντιπροσωπεύονται το μισό συν ένας από τους Συμβούλους. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που 
παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις  (3), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που 
προβλέπεται στην περίπτωση γ’ του άρθρου 13 του καταστατικού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  από  τα  παρόντα  και  αντιπροσωπευόμενα  μέλη.  Για  προσωπικά 
ζητήματα  οι  αποφάσεις  του  Συμβουλίου  λαμβάνονται  με  μυστική  ψηφοφορία  η  οποία  διεξάγεται  με 
ψηφοδέλτια. 

γ. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους 
τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  

Το  άρθρο  15  του  Καταστατικού  ορίζει  ότι  οι  συζητήσεις  και  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
πιστοποιούνται με πράξεις που γράφονται από  τον Πρόεδρο ή  τον αναπληρωτή  του στο γι’ αυτό  το σκοπό 
βιβλίο που τηρείται και υπογράφεται από τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Κανένας 
Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί 
όμως να ζητήσει να εγγραφεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Τα 
πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς 
τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να 
απαιτείται άλλη επικύρωση τους. 

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, 
ως ακολούθως: 

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τα θέματα που κατά την διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού ρητά 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία ήδη αυτή έχει αποφανθεί, είναι αρμόδιο 
να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της 
και γενικότερα στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. 

β. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά: 

1.Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και 
υπολοίπων Αρχών  ή  διεθνών  οργανισμών  κάθε φύσης  ή  νομικών ή φυσικών  προσώπων,  σε  όλα  γενικά  τα 
δικαστήρια  κάθε  βαθμού  και  δικαιοδοσίας  και  ενώπιον  του  Αρείου  Πάγου  και  του  Συμβουλίου  της 
Επικρατείας καθώς και εξώδικα. 

2.Εγείρει  αγωγές,  υποβάλλει  μηνύσεις,  ασκεί  ένδικα  μέσα,  τακτικά  ή  έκτακτα,  παραιτείται  από  αγωγές, 
μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί 
δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε από τους οφειλέτες ή πιστωτές 
της  εταιρείας  με  οποιουσδήποτε  όρους,  ενεργεί  κατασχέσεις  ή  εγγράφει  προσημειώσεις  και  υποθήκες, 
συναινεί για την άρση αυτών και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. 

3.Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας. 

4.Αποκτά,  συνιστά  ή  μεταβιβάζει  κάθε  φύσεως  ενοχικά  δικαιώματα  και  αναδέχεται  υποχρεώσεις,  χορηγεί 
πιστώσεις,  ενεργεί  προεξοφλήσεις  και  προκαταβολές,  αγοράζει  και  πωλεί  για  λογαριασμό  της  εταιρείας 
εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και γενικά ύλες και υλικά τα οποία είναι αναγκαία για τις 
εργασίες της εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας τα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού 
της ακίνητα ή κινητά και τα μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οιουσδήποτε 
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όρους,  εγκρίνει φορτωτικές,  εμπορεύματα, συναλλαγματικές,  γραμμάτια κατά τρίτων από τις πωλήσεις των 
εμπορευμάτων. 

5.Επίσης για την ευόδωση του σκοπού συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων  με ανοικτό λογαριασμό κλπ, με οιουσδήποτε όρους εγκρίνει. 

6.Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. 

7.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια για φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας. 

8.Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και κάθε απαίτηση της Εταιρείας. 

9.Παρέχει  και  λαμβάνει  δάνεια  για  λογαριασμό  της  εταιρείας,  παρέχει  εντολές  πληρωμής  και  αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις  και οιασδήποτε ανταλλαγές. 

10.Συνάπτει  εργολαβικά  κάθε  είδους  συμβάσεις  και  συμφωνίες  με  τρίτα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  με  ή 
χωρίς προνόμια. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 
10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

11.Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή που ιδρύονται για πρώτη φορά επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε μορφής και την δημιουργία νέων παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, εργαστηρίων, πρατηρίων 
κλπ. 

12.Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές του 
και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας. 

13.Διορίζει  δικηγόρους  και  άλλους  πληρεξουσίους  για  την  εκπροσώπηση  της  εταιρείας  ενώπιον  των 
δικαστηρίων και των υπολοίπων Αρχών και για την ενέργεια, οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. 

14.Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησία τους διάταξη, κλείνει τα βιβλία  
της  εταιρείας  στο  τέλος  κάθε  χρήσης  καταρτίζει  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις,  προβαίνει  σε 
αποσβέσεις που θα ενεργηθούν, προτείνει  τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά 
που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και 

15.Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας και γι’ αυτό ενεργεί κάθε πράξη και συνάπτει 
συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις. 

Η παραπάνω αρίθμηση  των δικαιωμάτων και  εξουσιών  του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. 
Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 10, 
22α  και  23α  του  Κ.Ν.  2190/1920.  Κατ’  εξαίρεση  των  περιπτώσεων  δια  τας  οποίας  με  ρητή  διάταξη  του 
Καταστατικού ή του Νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του 
να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος από τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε άλλα 
πρόσωπα,  τα  οποία  θα  ενεργούν  και  θα  δεσμεύουν  την  εταιρεία  όπως  ειδικότερα  θα  μεταβιβάζονται  οι 
αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  και  την  τροποποίηση  των  διατάξεών  του  δεν  διαφοροποιούνται  από  τα 
προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007. 

 

3.13.2 Διοικητικά στελέχη  

Η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας ασκείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

• Ευάγγελο‐Απόστολο Βακάκη, Πρόεδρο και μέτοχο της Εταιρείας. 

• Ιωάννη Οικονόμου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και  Νομικό σύμβουλο της Εταιρείας. 

• Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και μέτοχο της Εταιρείας.  

• Σοφία Βακάκη, Μέλος Δ.Σ. και Εντεταλμένη Σύμβουλο της Εταιρείας.  

 

Τα παραπάνω εκτελεστικά μέλη  του Διοικητικού  Συμβουλίου πλαισιώνονται  στην άσκηση  της διευθύνσεως 
της  αυτής  από  μία  σειρά  έμπειρα  στελέχη,  τα  οποία  κατά  πλειοψηφία  εργάζονται  στην  Εταιρεία    πολλά 
χρόνια.  Παράλληλα η  Εταιρεία  είναι  πλαισιωμένη από  ικανά  και  έμπειρα στελέχη  τα  οποία  διευθύνουν  τα 
καταστήματα της Εταιρείας. 
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Τα  βιογραφικά  των  παραπάνω  διοικητικών  στελεχών  έχουν  παρουσιαστεί  στην  ενότητα 3.13.1 «Διοικητικό 
Συμβούλιο».  

 

3.13.3 Επιτροπή Ελέγχου  

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του και ορίζεται από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων (άρθρο 37, Ν.3693/2008). 

Βασικός σκοπός  της Επιτροπής Ελέγχου είναι να, συνεπικουρεί  το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίβλεψη της 
ποιότητας,  επάρκειας  και  αποτελεσματικότητας  των  συστημάτων  εσωτερικού  ελέγχου  και  διαχείρισης 
κινδύνων και της ποιότητας εργασιακής απόδοσης της εταιρείας, η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων 
συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού  γραφείου,  την  παρακολούθηση  της  πορείας  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  των  ατομικών  και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης και 
οποιοδήποτε  άλλο  κατά  την  κρίση  των  μελών  της  σημαντικό  ζήτημα.  Τα  βασικά  καθήκοντα  και  οι 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της που είναι αναρτημένος στον 
ιστότοπο της Εταιρείας www.e‐jumbo.gr. 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  αποτελείται  από  μη  εκτελεστικά  μέλη  και  έχει ως  σκοπό:  α)  την  παρακολούθηση  της 
διαδικασίας  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης,  β)  την  παρακολούθηση  της  αποτελεσματικής  λειτουργίας 
του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  και  του  συστήματος  διαχείρισης  κινδύνων  καθώς  και  την 
παρακολούθηση  της  ορθής  λειτουργίας  του  τμήματος  των  εσωτερικών  ελεγκτών  της  Εταιρείας,  γ)  την 
παρακολούθηση  της  πορείας  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  των  ατομικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών 
καταστάσεων και δ)  την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με  την ύπαρξη και διατήρηση 
της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή  ή  του ελεγκτικού γραφείου,  ιδιαιτέρως όσον 
αφορά κυρίως στην παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  

Στις  αρμοδιότητές  της  περιλαμβάνονται  η  εξασφάλιση  της  συμμόρφωσης  με  τους  κανόνες  της  Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και 
η εποπτεία των εργασιών του τμήματος αυτού. 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  συνεδριάζει  τακτικά,  τουλάχιστον  τέσσερις  φορές  ετησίως  ή  και  έκτακτα,  όποτε 
παρίσταται  ανάγκη,  τηρεί  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  της  και  υποβάλλει  αναφορές  στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη 
συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιτροπή 
μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της να συνεδριάζει βάσει τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. 

Η  Επιτροπή  Ελέγχου  μπορεί  να  προσκαλέσει  στις  συνεδριάσεις  της  οποιοδήποτε  στέλεχος  της  ή  άλλο 
πρόσωπο (εργαζόμενο της Εταιρείας, συνεργάτη) που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του 
έργου της. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου.  

Η  σημερινή  Επιτροπή  Ελέγχου  απαρτίζεται  από  τα  ακόλουθα  μέλη,  τα  οποία  ορίστηκαν  από  την  Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 11.11.2015: 

 

Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα  Θέση στην Επιτροπή 
Παρασκευή Κάβουρα  Μη Εκτελεστικό Μέλος  Μέλος 
Γεώργιος Κατσαρός  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  Μέλος 
Νικόλαος Βελισσαρίου  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  Μέλος 

 

Τα  βιογραφικά  σημειώματα  των  μελών  της  Επιτροπής  Ελέγχου  παρουσιάζονται  στην  ενότητα  3.13.1 
«Διοικητικό Συμβούλιο».  
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3.13.3.1 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, 
συμπεριφορών και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από το 
Διοικητικό  Συμβούλιο,  τη  Διοίκηση  και  το  υπόλοιπο  ανθρώπινο  δυναμικό  της  Εταιρείας.  Το  Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και δικλείδες ελέγχου (Internal Controls) που 
στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Σκοπός του είναι:  

• Η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους 
κινδύνους,  που  σχετίζονται  με  την  επίτευξη  των  επιχειρηματικών  στόχων  της.  Η  περιφρούρηση  των 
περιουσιακών  στοιχείων  της  Eταιρείας  από  οποιαδήποτε  μη  ορθή  χρήση  ή  από  απώλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και αποκάλυψης πιθανής απάτης. 

• Η  διασφάλιση  της  αξιοπιστίας  της  παρεχόμενης  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης,  τόσο  εντός  όσο  και 
εκτός της Eταιρείας. 

• Η  συμμόρφωση  με  τους  ισχύοντες  νόμους  και  κανονισμούς,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  εσωτερικών 
εταιρικών πολιτικών. 

Μέλημα της Εταιρείας, αποτελεί η διαρκής ανάπτυξη, βελτίωση και αναβάθμιση του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου καθώς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και επεκτείνεται η Εταιρεία μεταβάλλεται συνεχώς. 

Το  Περιβάλλον  Ελέγχου  αποτελείται  από  την  οργανωτική  δομή,  την  εκχώρηση  των  εξουσιών  και 
αρμοδιοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο,  την Ακεραιότητα,  τις Ηθικές αξίες και  τη Συμπεριφορά Διοίκησης, 
και τις Πολιτικές και διαδικασίες ανθρωπίνων πόρων. 

Υπεύθυνοι για  την εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι: η Επιτροπή Ελέγχου 
και  η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου.  Η  Επιτροπή  Ελέγχου  της  Εταιρείας  έχει  συσταθεί  με  απόφαση  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  οποία  απόφαση  έχει  εγκριθεί  από  την  από  03.11.2011  Γενική  Συνέλευση, 
λειτουργεί με βάση το ν. 3016/2002  για  την εταιρική διακυβέρνηση,  το ν. 3693/2008 περί εναρμόνισης  της 
ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  2006/43/ΕΚ,  τις  προβλέψεις  του  Κώδικα  και  τον  γραπτό  Κανονισμό 
Λειτουργίας της. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου, παρατέθηκαν παραπάνω 
στην ενότητα 3.13.3 «Επιτροπή Ελέγχου». 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί με τον τρόπο που ορίζεται από το ν. 3016/2002 για την εταιρική 
διακυβέρνηση  και  αναφέρεται  στον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο.  Ειδικότερα,  η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου 
λειτουργεί  σαν  μια  ανεξάρτητη  αντικειμενική  και  συμβουλευτική  υπηρεσία.  Στις  αρμοδιότητές  της 
περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, 
καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές 
οροθετούνται  στον  Εσωτερικό  Κανονισμό  Λειτουργίας  της  Εταιρείας,  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τις 
κανονιστικές διατάξεις. 

Όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει ότι πριν 
την  πραγματοποίηση  της  συναλλαγής  οποιουδήποτε  ποσού,  το  Διοικητικό  συμβούλιο  έχει  λάβει  όλες  τις 
απαιτούμενες πληροφορίες και ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εισηγήσεις και εγκρίσεις από τα εμπλεκόμενα 
τμήματα. 

Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου έχει οριστεί η κα. Τερζάκη Ιωάννα, το βιογραφικό της οποίας 
παρουσιάζεται ακολούθως:  

 

Ιωάννα Χ. Τερζάκη, Υπεύθυνη Εσωτερικού ελέγχου  

Η κυρία Τερζάκη είναι κάτοχος Diploma  in Management studies από το οικονομικό κολλέγιο Αθηνών "BCA". 
Έχει πολυετή λογιστική εμπειρία καθώς εργάστηκε για έξι χρόνια ως βοηθός λογιστή σε εταιρεία Συμβούλων 
Επιχειρήσεων και μετέπειτα στην  Jumbo.  Τα τελευταία δέκα πέντε έτη είναι Υπεύθυνη Εσωτερικού ελέγχου 
της Jumbo.  

 

3.13.4 Εταιρική Διακυβέρνηση  

Η  Εταιρεία  έχει  υιοθετήσει  τις  Αρχές  της  Εταιρικής  Διακυβέρνησης,  όπως  αυτές  οριοθετούνται  από  την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (ν. 3016/2002, άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ν. 3873/2010 περί ενσωμάτωσης 
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της  δήλωσης  εταιρικής  διακυβέρνησης  στην  έκθεση  διαχείρισης)  και  τις  διεθνείς  πρακτικές.  Η  Εταιρική 
Διακυβέρνηση  ως  σύνολο  κανόνων,  αρχών  και  μηχανισμών  ελέγχου,  βάσει  των  οποίων  οργανώνεται  και 
διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση 
των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. 

Η Εταιρεία  έχει υιοθετήσει  τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  (καλούμενος  εφεξής «Κώδικας») 
όπου αντικαθιστά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για εισηγμένες  (Μάρτιος 2011). Ο Κώδικας 
αυτός βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.helex.gr/el/web/guest/esed‐hellenic‐cgc.  

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, που 
εφαρμόζει, για τις οποίες θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό μέσω ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων στο 
δικτυακό τόπο της www.e‐jumbo.gr. 

Η Εταιρεία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς 
καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές αξίες της, για την ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης που 
εφαρμόζει  και  έχει  προσαρμοστεί  στα  οριζόμενα  από  το  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο  περί  εταιρικής 
διακυβέρνησης. 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει ορισμένες Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα. Αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές καθώς και 
επεξήγηση των λόγων που τις αιτιολογούν περιγράφονται στην ενότητα Η «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 
για  τη  χρήση  01.07.2014‐30.06.2015  (παρ.  3δ’  αρθρ.  43α  του  Κ.Ν.  2190/1920),  της  «Ετήσιας  Έκθεσης  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου»  της  Jumbo,  η  οποία  περιλαμβάνεται  στην  «Ετήσια  Οικονομική  Έκθεση  για  την 
οικονομική  χρήση 2014/2015»,  η  οποία  είναι  αναρτημένη  στην  ιστοσελίδα  της  Jumbo  και  ειδικότερα  στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση:  http://corporate.e‐
jumbo.gr/uploads/158125/5962_jumbosa_finstat_full_notes_30062015.pdf. 

 

3.13.5  Δηλώσεις  μελών  διοικητικών,  διαχειριστικών  και  εποπτικών  οργάνων  καθώς  και 
ανώτερων διοικητικών στελεχών  

Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  τα  λοιπά  διοικητικά,  διαχειριστικά  και  εποπτικά  όργανα  της 
Εταιρείας δήλωσαν τα ακόλουθα: 

1.Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Jumbo και 
όσων συνδέονται με την ιδιότητα του εταίρου και με συμμετοχές σε διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά 
όργανα  και  αναφέρονται  παρακάτω  στο  σημείο  3  της  παρούσας  ενότητας,  δεν  ασκούν  άλλες 
επαγγελματικές δραστηριότητες που να είναι σημαντικές για την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι: 

•Ο κος Ιωάννης Οικονόμου,  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Jumbo, είναι δικηγόρος. 

•Η κα Βασιλική Κάβουρα, Μη Εκτελεστικό Μέλος  του Δ.Σ. της Jumbo, είναι δικηγόρος. 

•Ο  κος  Γεώργιος  Κατσαρός,  Ανεξάρτητο  Μη  Εκτελεστικό  Μέλος  του  Δ.Σ.  της  Jumbo,  είναι 
οικονομολόγος και Σύμβουλος Διοίκησης στην “Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.”. 

•Ο  κος  Νικόλαος  Βελισσαρίου,  Ανεξάρτητο  Μη  Εκτελεστικό  Μέλος  του  Δ.Σ.  της  Jumbo,  είναι 
οικονομολόγος και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “VAL Advisors ΑΕΠΕΥ”. 

 

2.Δε διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της 
Εταιρείας  ή  ανώτερα  διευθυντικά  στελέχη  της,  με  εξαίρεση  αυτής  της  των  κ.κ.  Απόστολου  Βακάκη  και 
Σοφίας Βακάκη, Προέδρου και Εντεταλμένης Συμβούλου αντίστοιχα, των οποίων η συγγενική σχέση είναι 
πατέρας και θυγατέρα. 
 

3.Δεν διατελούν σήμερα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, ούτε είναι εταίροι σε άλλη 
εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας και την ιδιότητα που 
κατέχουν σήμερα σε αυτές, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

•Ο κος Απόστολος–Ευάγγελος Βακάκης είναι μέλος Δ.Σ. της εταιρείας «ΝΩΕ ΑΙΦΟΣ ΑΕΕΕ». 

•Ο  κος  Ιωάννης  Οικονόμου  κατέχει  την  θέση  του  Αντιπροέδρου  στο  Δ.Σ,  της  Τανοσίριαν  Α.Ε.Ε. 
(Απορροφώμενη). 
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•Ο  κος  Ευάγγελος  Παπαευαγγέλου  είναι  Διαχειριστής  των  εταιρειών  “Destiny  Επενδυτική 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ” και “BW Advisory Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”. 

•Η κυρία Σοφία Βακάκη είναι Μέλος Δ.Σ. της Τανοσίριαν Α.Ε.Ε. (Απορροφώμενη) και μέλος Δ.Σ. της 
εταιρείας «ΝΩΕ ΑΙΦΟΣ ΑΕΕΕ». 

•Ο κος Γεώργιος Κατσαρός είναι μέλος Δ.Σ. της Τανοσίριαν Α.Ε.Ε. (Απορροφώμενη) και ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. των εταιρειών ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.  

•Ο  κος  Νικόλαος  Βελισσαρίου  είναι  Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  εταιρείας  “VAL 
Advisors ΑΕΠΕΥ”. 

 
4.Δεν  διατέλεσαν  μέλη  διοικητικών,  διαχειριστικών  και  εποπτικών  οργάνων  ή  εταίροι  σε  άλλη  εταιρεία  ή 

νομικό  πρόσωπο,  εξαιρουμένων  των  θυγατρικών  εταιρειών  της  Εταιρείας,  σε  οποιαδήποτε  στιγμή  των 
πέντε τελευταίων ετών, με την ακόλουθη εξαίρεση:  

•Ο κος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου διετέλεσε μέλος Δ.Σ. της “Proton Bank” (2008‐2011).   

 
5.Δεν  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  καταδικαστική  απόφαση  ποινικού  δικαστηρίου  εναντίον  τους  για  τέλεση 

δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη. 
 

6.Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη 
διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.  
 

7.Δεν  έχουν  γίνει  αποδέκτες  οποιασδήποτε  δημόσιας  επίσημης  κριτικής  ή/και  κύρωσης  εκ  μέρους  των 
καταστατικών  ή  ρυθμιστικών  αρχών  (συμπεριλαμβανομένων  τυχόν  επαγγελματικών  οργανώσεων  στις 
οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την  ιδιότητα του μέλους 
διοικητικού,  διαχειριστικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  εκδότη  ή  να  παρέμβουν  στην  διαχείριση  ή  στο 
χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών. 

 
8.Οι  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  το  αξίωμα  τους  δεν  δημιουργούν  στο  πρόσωπό  τους  οποιαδήποτε 

υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.  
 

9.Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της 
Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων. 
 

10.Πλην  των  περιορισμών  που  προκύπτουν  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  δεν  υφίσταται  στο  πρόσωπό  τους 
οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, 
των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν. 
 

11.Δεν  κατέχουν  μετοχές  της  Jumbo  και  δεν  συναλλάχθηκαν  σε  μετοχές  ή  οποιαδήποτε  παράγωγα  επί 
μετοχών της κατά το τελευταίο έτος από την ημερομηνία του Εγγράφου, με εξαίρεση τα ακόλουθα:  

•Ο κος Απόστολος –Ευάγγελος Βακάκης δεν κατέχει άμεσα ο  ίδιος μετοχές της Εταιρείας,  κατέχει 
όμως έμμεσα, μέσω συμμετοχών του, ποσοστό 26,72% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 

•Ο  κος  Ιωάννης  Οικονόμου  κατέχει  σήμερα  21.745  μετοχές  της  Jumbo,  ενώ  επίσης  τυγχάνει 
συνδικαιούχος  Κοινών  Επενδυτικών  Μερίδων,  που  περιέχουν  μετοχές  της  Εταιρείας,  κατά 
περίπτωση με τις θυγατέρες του Καλλιόπη Οικονόμου (5.000 μετοχές) και Ηλιάννα Οικονόμου 
(5.000  μετοχές)  και  με  τη  σύζυγό  του Βασιλική  Γιούτσου  και  τον  κ.  Α.  Παπακώστα    (730.013 
μετοχές).  

•Ο  κος  Ευάγγελος  Παπαευαγγέλου  τυγχάνει  συνδικαιούχος  Κοινών  Επενδυτικών  Μερίδων,  που 
περιέχουν  μετοχές  της  Εταιρείας,  κατά  περίπτωση  με  τις  θυγατέρες  του  Παπαευαγγέλου 
Αικατερίνη  Μαρία  (1.787.975  μετοχές)  και  Παπαευαγγέλου  Μαρία  Χριστίνα  (1.805.569 
μετοχές).   
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Η κυρία Μαρία Χριστίνα Παπαευαγγέλου προέβη: 

‐ την 19.6.2015 σε αγορά 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 
€301.879,18. 

‐ την 22.6.2015 σε αγορά 17.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 
€107.820,76. 

‐  την  24.03.2016  σε  πώληση  30.000  κοινών  ονομαστικών  μετοχών  της  Εταιρείας  συνολικής 
αξίας €346.812,59. 

‐ την 18.05.2016 σε πώληση 1.721 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 
€21.202,72. 

‐ την 19.05.2016 σε πώληση 120 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 
€1.477,18. 

‐ την 31.05.2016 σε πώληση 3.159 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 
€38.855,70. 

‐ την 01.06.2016 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 
€6.150. 

Η κυρία Αικατερίνη Μαρία Παπαευαγγέλου προέβη: 

‐ την 19.6.2015 σε αγορά 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 
€301.820,00. 

‐ την 22.6.2015 σε αγορά 17.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 
€107.585,00. 

 

Τέλος,  η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  δηλώνει  ότι  δεν  υπάρχουν  συγκρούσεις  συμφερόντων  στο  επίπεδο  των 
διοικητικών,  διαχειριστικών  και  εποπτικών  οργάνων  και  ανώτερων  διοικητικών  στελεχών,  σύμφωνα με  την 
παράγραφο  14.2  του  Παραρτήματος  Ι  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  809/2004  της  Επιτροπής  της  Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 
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3.14 Αμοιβές και Οφέλη 
 

Αναλυτικά οι συνολικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών 
καθώς και των μελών των εποπτικών, διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Jumbo, τόσο από την ίδια 
την Εταιρεία όσο και από τις ενοποιούμενες με αυτήν εταιρείες, για την χρήση 2014/2015, παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα:  

 

Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα 
Μεικτές 

Αποδοχές 
(€) (4) 

Εργ/κές 
Εισφορές 

(€) 

Σύνολο 
Καθαρών 
Αμοιβών 

(€) 

Ευάγγελος‐Απόστολος Βακάκης  Πρόεδρος ‐Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  547.800  470.187 
Ιωάννης Οικονόμου  Αντιπρόεδρος ‐Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  364.049  14.048  209.700 
Ευάγγελος Παπαευαγγέλου  Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ‐Εκτελεστικό Μέλος 

Δ.Σ.  347.143    292.000 

Σοφία Βακάκη (1)  Εντεταλμένη Σύμβουλος‐ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  54.214  10.616  26.793 
Παρασκευή Κάβουρα   Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  19.300  17.370 
Γεώργιος Κατσαρός   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  19.300  17.370 
Νικόλαος Βελισσαρίου (2)  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  ‐  ‐ 
Ιωάννα Τερζάκη  Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου  140.324  19.410  68.465 
   
Καλλιόπη Βερναρδάκη (1)  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλος  214.417  19.391  112.658 
Βίκτωρ Χάιμ Ασσέρ (2)  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  19.300  17.370 
Σύνολο  1.725.847  63.465  1.231.913 

Πηγή: Στοιχεία από την Jumbo.  
 
Σημειώσεις: 

(1) Η κα Σοφία Βακάκη εξελέγη από το Δ.Σ. την 15.01.2016, κατόπιν της παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης της 
κας  Βερναδάκη  Καλλιόπης.  Η  εκλογή  της  εγκρίθηκε  από  την  18.05.2016  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση    των 
μετόχων  της  Εταιρείας.  Οι  αμοιβές    της  κας  Σοφίας  Βακάκη  που  εμφανίζονται  στον  παραπάνω  πίνακα, 
αφορούν  τις  αμοιβές  που  έλαβε  από  την  Εταιρεία  κατά  τη  χρήση  2014/2015  (ήτοι,  από  την  01.07.2014–
30.06.2015), ως υπάλληλος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.  
 (2) Ο κος Νικόλαος Βελισσαρίου εξελέγη για πρώτη φορά στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος, με την από 09.07.2015 απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν παραιτήσεως του κου Βίκτωρα‐ Χάιμ Ασσέρ. Για τη 
χρήση  2014/2015  (ήτοι,  από  την  01.07.2014–30.06.2015),  με  την  από  11.11.2015  απόφαση  της  Γενικής 
Συνέλευσησ  έλαβε,  ως  μέρισμα  από  κέρδη,  το  μικτό  ποσό  των  δεκαεννιά  χιλιάδων  τριακοσίων  ευρώ  (€ 
19.300), ως αμοιβές. 
(3) Ο κος Βίκτωρα‐Χάιμ Ασσέρ συμμετείχε στο Δ.Σ., ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέχρι την 09.07.2015, 
οπότε και παραιτήθηκε.  
(4) Στις Μεικτές Αποδοχές περιλαμβάνονται κάθε είδους αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών Δ.Σ.  

 

Σε  ότι  αφορά  τις  παροχές  σε  είδος  σημειώνεται  ότι  για  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  υπήρξε  παροχή  για  Ι.Χ. 
αυτοκίνητο  (ποσού  €27.316,44)  και  για  κινητό  τηλέφωνο  (ποσού  €790,84)  και  για  τον  Αναπληρωτή 
Αντιπρόεδρο κ. Παπαευαγγέλου Ευάγγελο αντίστοιχα παροχή κινητού τηλεφώνου ποσού €697,21. Επιπλέον, ο 
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος είχε εισόδημα από μίσθωση ακινήτου στην Εταιρεία ποσού €132.124. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει τα εξής: 
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• Δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών οργάνων 
και των ανώτερων διοικητικών στελεχών τόσο από την Εταιρεία όσο και από τις θυγατρικές της εταιρείες για 
τη χρήση 2014/2015, πλην αυτών που παρατίθενται ανωτέρω.  

• Το συνολικό ύψος των ποσών, για το οποίο έχει γίνει πρόβλεψη ή έχει καταλογιστεί για τη χρήση που έληξε 
την 30 Ιουνίου 2015 στα δεδουλευμένα έξοδά του Ομίλου για συντάξεις, αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη 
των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, ανέρχεται στο ποσό των €269.278 και ότι 
η πρόβλεψη αυτή είναι επαρκής.  

•Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών 
και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών με  την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική 
της, οι οποίες να προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.  
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3.15Υπάλληλοι 
 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ο Όμιλος απασχολούσε 5.913 άτομα, εκ των οποίων 4.237 μόνιμο προσωπικό 
και 1.676  έκτακτο προσωπικό,  ο δε μέσος όρος  του προσωπικού για  την περίοδο ήτοι από 01.07.2015  έως 
31.12.2015 κυμάνθηκε στα 5.056 άτομα  (4.243 μόνιμο προσωπικό και 814 άτομα έκτακτο προσωπικό).  

 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρουσιάζεται  η  κατανομή  των  υπαλλήλων  του  Ομίλου  Jumbo  σε  μόνιμους  και 
εποχιακούς (έκτακτους) κατά την 30η Ιουνίου των χρήσεων 2015 και 2014 καθώς και κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2015: 

 

Κατηγορία προσωπικού  31.12.2015  30.06.2015  30.06.2014 
Μόνιμο προσωπικό  4.237  4.065  3.767 
Έκτακτο προσωπικό  1.676  670  331 
Σύνολο  5.913  4.735  4.098 

Πηγή:  Συνοπτικά  ετήσια  οικονομικά  στοιχεία  και  πληροφορίες  για  την  χρήση  2014/2015  (τα  οποία  συνοδεύονται  από 
συγκριτικά  στοιχεία  και  πληροφορίες  για  την  χρήση  2013/2014)  και  συνοπτικά  ενδιάμεσα  οικονομικά  στοιχεία  και 
πληροφορίες για την περίοδο 01.07.2015‐31.12.2015. 

 

Σημειώνεται ότι κατά τις περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα, Πάσχα, σχολική περίοδο) ο Όμιλος προσλαμβάνει 
και εποχιακούς υπαλλήλους για να καλύψει τις ανάγκες των πωλήσεων λιανικής από 15  έως 40 ημέρες. Το 
γεγονός  αυτό  δικαιολογεί  την  σημαντική  αύξηση  του  συνόλου  του  προσωπικού  κατά  την  31.12.2015 
συγκριτικά με αυτό  της 30.06.2015  και  της 30.06.2014. Η αύξηση  του μόνιμου προσωπικού  την 31.12.2015 
οφείλεται στην ανάπτυξη του δικτύου του Ομίλου. 

 

Ο  μέσος  όρος  του  προσωπικού  (μόνιμου  και  έκτακτου)  του  Ομίλου  κυμάνθηκε  σε  5.056  άτομα  για  την 
περίοδο από 01.07.2015 έως 31.12.2015, σε 4.569 άτομα για την χρήση 2014/2015 και στα 4.129 άτομα για 
την χρήση 2013/2014. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των υπαλλήλων του Ομίλου Jumbo μεταξύ της Ελλάδας και 
των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, μέσω θυγατρικών του εταιρειών, κατά την 30η 
Ιουνίου των χρήσεων 2014 και 2015 καθώς και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015: 

 

Γεωγραφική κατανομή προσωπικού   31.12.2015  30.06.2015  30.06.2014 
Ελλάδα  4.228  3.306  3.077 
Κύπρος  595  515  407 
Βουλγαρία  495  492  472 
Ρουμανία  595  422  142 
Σύνολο  5.913  4.735  4.098 

Πηγή: Στοιχεία από την Jumbo.  

Η  Εταιρεία  ως  προς  την  εργατική  πολιτική  της,  ακολουθεί  τις  διατάξεις  της  ισχύουσας  εργατικής  και 
ασφαλιστικής  νομοθεσίας.  Η  Eταιρεία  έχει  θεσπίσει  διαδικασίες  προσωπικής  αξιολόγησης  όλου  του 
προσωπικού,  ώστε  να  δίνονται  οικειοθελείς  παροχές,  πλέον  των  νομίμων,  οι  οποίες  αναφέρονται  στις 
ατομικές συμβάσεις εργασίας. 
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Το  προσωπικό  της  Εταιρείας  ασφαλίζεται  στο  Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (IKA)  και  στο  Ταμείο 
Επικουρικής  Ασφάλισης  Υπαλλήλων  Εμπορικών  Καταστημάτων  (TEAYEK)  και  επικουρικά,  εφόσον  είναι 
υποχρεωτικό, όπου ανήκει η εκάστοτε περιοχή απασχολούμενων. 

Οι  συλλογικές  συμβάσεις  που  ισχύουν  για  το  προσωπικό  της  Εταιρείας  είναι  οι  εκάστοτε  Σ.Σ.E.  Υπαλλήλων 
Εμπορικών  Επιχειρήσεων  και  Εμπορικών  Καταστημάτων  και  η  Εθνική  Γενική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας 
(ΕΓΣΣΕ). 

 

Η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την εφαρμογή και τήρηση του οποίου έχει αναλάβει ο 
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.  

 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς ο οποίος αποτελεί μια 
περίληψη των αρχών της Εταιρείας και μια συνοπτική πηγή καθοδήγησης της επιχειρησιακής συμπεριφοράς. 
Επιχειρεί να θέσει ένα ελάχιστο πλαίσιο κανόνων εντός του οποίου τόσο η Εταιρεία όσο και οι εργαζόμενοι 
ασκούν τα νόμιμα υπηρεσιακά καθήκοντά τους ανεπηρέαστα από εξωθεσμικές παρεμβάσεις.  

 

Σύμφωνα με Δήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή των υπαλλήλων της Εταιρείας στο 
μετοχικό  κεφάλαιο αυτής  και δεν υπάρχει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης  επί μετοχών  της Εταιρείας 
για τα μέλη του Δ.Σ. ή/και για το προσωπικό της Εταιρείας.  
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3.16 Κύριοι μέτοχοι 

 

Κατά την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.05.2016, η οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων την 
παρούσα  Συγχώνευση,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Jumbo  ανήρχετο  στο  ποσό  των  €161.911.113,21  και 
διαιρείτο σε 136.059.759 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,19.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 13.05.2016, δηλαδή κατά 
την  ημερομηνία  καταγραφής  της  έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  της  18.05.2016,  η  οποία  ενέκρινε,  μεταξύ 
άλλων, τη Συγχώνευση:  
 

Μετοχική σύνθεση πριν από τη 
Συγχώνευση 

Μέτοχος  Αριθμός
 Μετοχών 

% 
Συμμετοχής  

ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

36.354.088 26,72% 

FIDELITY LOW‐PRICED STOCK FUND  10.885.568 8,00% 

Capital Group Companies Inc  10.163.964 7,47% 

Λοιποί Μέτοχοι < 5%  78.656.139 57,81% 

Σύνολο  136.059.759 100,00% 

Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας στις 13.05.2016.  

 

Βάσει  των  κάτωθι  γνωστοποιήσεων  που  έχουν  αποσταλεί  στην  Εταιρεία  μέχρι  την 13.05.2016  και  είναι  σε 
ισχύ, δυνάμει του Ν.3556/2007, ισχύουν τα ακόλουθα:  

•Σύμφωνα με την από 12.01.2010 γνωστοποίησή του, βάσει του Ν. 3556/2007, ο κος Ευάγγελος‐Απόστολος 
Βακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., παρ' ότι ο  ίδιος δεν κατείχε μετοχές της Εταιρείας,  γνωστοποίησε ότι κατείχε 
έμμεσα  ποσοστό  26,79%  δικαιωμάτων  ψήφου,  μέσω  του  αλλοδαπού  ιδρύματος  «KARPATHIA 
FOUNDATION», το οποίο στις 07.01.2010 απέκτησε τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας «TANOCERIAN 
MARITIME S.A.», που είναι κυρία ποσοστού 99,99% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου 
«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ήταν μέτοχος της Εταιρείας με 
ποσοστό 26,79%. 

•Σύμφωνα με την από 19.12.2012 γνωστοποίησή της, βάσει του Ν. 3556/2007, στις 17.12.2012, η FMR LLC 
κατείχε 17.130.105 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν στο 13,18% του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρείας.  

•Σημειώνεται ότι η Capital Group Companies, Inc («CGC»), με την από 10.02.2016 επιστολή της γνωστοποίησε 
ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε του ορίου του 5% 
από την 9η Φεβρουαρίου 2016 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε ποσοστό 5,0514% των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρείας.  

 

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας και με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί σε 
αυτήν  δυνάμει  του Ν. 3556/2007  και  έχουν  δημοσιοποιηθεί,  μέχρι  την 13.05.2016,  κανένα  άλλο φυσικό  ή 
νομικό  πρόσωπο  δεν  κατείχε  κοινές  μετοχές  της  Εταιρείας,  που  να  αντιπροσωπεύουν  ποσοστό  ίσο  ή 
μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτήν την κατηγορία μετοχών 
της Εταιρείας. Τα παραπάνω συμπίπτουν με τα δημοσιευθέντα στην κατάσταση δικαιωμάτων ψήφου του Χ.Α. 

 

Κάθε  κοινή  μετοχή  της  Εταιρείας  παρέχει  το  δικαίωμα  μίας  ψήφου.  Οι  κύριοι  μέτοχοι  της  Εταιρείας  δεν 
κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.  
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Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της, δεν ασκείται με 
τρόπο  καταχρηστικό.  Προς  διασφάλιση  μάλιστα  αυτού,  η  Εταιρεία  φροντίζει  να  τηρεί  όλους  τους 
προβλεπόμενους  από  την  κείμενη  νομοθεσία  περί  εισηγμένων  εταιριών  και  περί  εταιρικής  διακυβέρνησης 
μηχανισμούς. 

 

Σύμφωνα με  τη  Διοίκηση  της  Εταιρείας  δεν  υφίσταται,  καμία  γνωστή στην  Εταιρεία  συμφωνία  μεταξύ  των 
μετόχων  για  ενιαία ψήφο  σε  γενική  συνέλευση  της  Εταιρείας,  ούτε  συμφωνία  της  οποίας  η  εφαρμογή  θα 
μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της άμεσα ή έμμεσα. 
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3.17 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 

Ο Όμιλος από το τέλος της ενδιάμεσης περιόδου για την οποία δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή 
από  την 01.01.2016  έως  και  την 31.05.2016,  είχε  τις  παρακάτω συναλλαγές,  ενώ σύμφωνα με δήλωση  της 
Διοίκησης δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη,  όπως αυτά ορίζονται από  τον Κανονισμό 
1606/2002  και  ορίζονται  εννοιολογικά στις  διατάξεις  του  σχετικού Προτύπου  (Δ.Λ.Π. 24),  εκτός  αυτών  που 
παρατίθενται ακολούθως, σύμφωνα με την Ενότητα 19  του Παραρτήματος  Ι  του Κανονισμού  (ΕΚ) 809/2004 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Ο Όμιλος πραγματοποιεί συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε 
όρους  αγοράς.  Οι  συναλλαγές  αυτές  περιλαμβάνουν  πωλήσεις  και  αγορές  εμπορευμάτων  σε  είδη  που 
εμπορεύεται η μητρική Εταιρεία δηλαδή παιχνίδια, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπωλείου, είδη σπιτιού και 
εποχιακά είδη. Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ακολούθως έχουν 
πραγματοποιηθεί υπό  τους συνήθεις όρους  της αγοράς.  Επίσης,  οι  όροι που διέπουν  τις συναλλαγές με  τα 
ανωτέρω  συνδεδεμένα  μέρη  είναι  ισοδύναμοι  µε  εκείνους  που  επικρατούν  σε  συναλλαγές  σε  καθαρά 
εμπορική βάση (µόνο εφόσον οι όροι αυτοί μπορούν να τεκμηριωθούν). 

  

Συναλλαγές με θυγατρικές κατά την περίοδο 01.01.2016‐31.05.2016 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεόμενα με αυτήν μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 κατά 
την περίοδο 01.01.‐31.05.2016 που αφορούν συναλλαγές με θυγατρικές (συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις 
κατά  την  έννοια  του  άρθρου  42E  του  Κ.Ν  2190/1920)  και  τα  υπόλοιπα  μεταξύ  Εταιρείας  και  των 
συνδεδεμένων  μερών  (εκτός  φυσικών  προσώπων)  στο  τέλος  της  εν  λόγω  περιόδου,  ήτοι  στις  31.05.2016 
έχουν ως εξής: 

 

Όμιλος Εταιρεία

(ποσά σε χιλ. € )    
01.01.2016‐
31.05.2016

01.01.2016‐
31.05.2016

Πωλήσεις εμπορευμάτων

Θυγατρικές ‐ 32.523

Σύνολο ‐ 32.523

Έσοδα παροχής υπηρεσιών

Θυγατρικές ‐ 5

Σύνολο ‐ 5

Πωλήσεις παγίων

Θυγατρικές ‐ 43

Σύνολο ‐ 43

Όμιλος Εταιρεία

(ποσά σε χιλ. € )    
01.01.2016‐
31.05.2016

01.01.2016‐
31.05.2016

Αγορές εμπορευμάτων
Θυγατρικές ‐ 1.367

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ‐ ‐
Σύνολο ‐ 1.367

Αγορές Παγίων

Θυγατρικές ‐ 22

Σύνολο ‐ 22

Έσοδα παροχής υπηρεσιών

Θυγατρικές ‐ ‐

Σύνολο ‐ ‐

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
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Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή. 
 

Όμιλος Εταιρεία

(ποσά σε χιλ. € )    
01.01.2016‐
31.05.2016

01.01.2016‐
31.05.2016

Απαιτήσεις

Θυγατρικές ‐ 9.787

Σύνολο ‐ 9.787

Υποχρεώσεις
Θυγατρικές ‐ 684

Σύνολο ‐ 684

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή. 

 

Συναλλαγές με μέλη του ΔΣ και διευθυντικά στελέχη κατά την περίοδο 01.01.2016‐31.05.2016 

Οι  παροχές  προς  τη  Διοίκηση  (μέλη  του  Δ.Σ./διευθυντικά  στελέχη)  σε  επίπεδο  Ομίλου  κατά  την  περίοδο 
01.01.‐31.05.2016 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε χιλ. €)
01.01.2016‐
31.05.2016

Μισθοί 360
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 34
 Λοιπές αμοιβές και συναλλαγές μελών Δ.Σ. 41
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2

437

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας: 31.05.2016

Προγράμματα καθορισμένων παροχών ‐
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών ‐ 
Παροχές λήξης της εργασίας 304
Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης ‐ 
Σύνολο 304

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΣ

 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή. 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές 
τους)  και δεν υπάρχουν απαιτήσεις  και υποχρεώσεις σε μέλη  του Δ.Σ.  ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη  του 
Ομίλου και στις οικογένειές τους. 

 

Η  Διοίκηση  του  Ομίλου  δηλώνει  ότι  μετά  την  01.06.2016  και  μέχρι  την  ημερομηνία  του  Εγγράφου  δεν 
υπάρχουν σημαντικές συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.  
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3.18Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για  τα περιουσιακά στοιχεία και  τις υποχρεώσεις  του 
Ομίλου, τη χρηματοοικονομική του θέση και τα αποτελέσματά του 

 

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν τις ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις  των  χρήσεων 2014/2015  και 2013/2014  και  στις  ενδιάμεσες Οικονομικές  Καταστάσεις  για  την 
περίοδο εξαμήνου που έληξε στις 31.12.2015,  οι οποίες συντάχθηκαν από  την Εταιρεία βάσει  των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 

Οι  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  τη  χρήση  2014/2015  προέρχονται  από  τις  δημοσιευμένες 
Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  ενώ  οι  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  τη  χρήση 
2013/2014  είναι  αυτές  που  δημοσιεύονται  ως  συγκριτικά  στοιχεία  στις  ενοποιημένες  Οικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης 2014/2015.  

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο εξαμήνου που έληξε στις 31.12.2015 προέρχονται από 
τις  ενδιάμεσες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  περιόδου  και  συνοδεύονται  και  από  συγκριτικά  στοιχεία  της 
αντίστοιχης περιόδου 01.07.‐31.12.2014. 

Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Jumbo για τις χρήσεις που έληξαν στις 30.06.2014 και 
30.06.2015,  οι  οποίες    έχουν  ελεγχθεί  από  την  ελεγκτική  εταιρεία Grant  Thornton,  εγκρίθηκαν  με  τις  από 
17.10.2014  και 11.11.2015 αποφάσεις των ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της  Jumbo 
αντίστοιχα.  

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο εξαμήνου που έληξε στις 31.12.2015 (α’ εξάμηνο της 
τρέχουσας χρήσης 2015/2016) εγκρίθηκαν με την από 24.02.2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου 
και έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton. 

Η Εταιρεία έχει συντάξει έκθεση για κάθε χρήση, η οποία περιλαμβάνει σημειώσεις και πληροφορίες επί των 
ενοποιημένων  Οικονομικών  Καταστάσεων  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  των  ανωτέρω  Οικονομικών 
Καταστάσεων. Οι ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Jumbo στη διεύθυνση 
Κύπρου  9  και  Ύδρας,  18346  Μοσχάτο,  Αττικής  καθώς  και  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://corporate.e‐
jumbo.gr/enimerosi‐ependyton/oikonomikes‐katastaseis/omilou‐mitrikis/oles‐oi‐etairies‐125350/. 

 

3.18.1  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  ενοποιημένων  οικονομικών  καταστάσεων  χρήσεων 
2014/2015 και 2013/2014 

 

Συγκρισιμότητα χρηματοοικονομικών πληροφοριών: 

Οι  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  τη  χρήση  2013/2014  προέρχονται  από  τα  στοιχεία  που 
δημοσιεύονται  ως  συγκριτικά  στις  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015  και  δεν 
διαφέρουν  από  τα  στοιχεία  που  παρουσιάζονται  στις  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσεως 
2013/2014. 

 

3.18.2  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  ενοποιημένων  αποτελεσμάτων  χρήσεων  2014/2015 
και 2013/2014 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου Jumbo για τις 
χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

(ποσά σε χιλ. €,  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 01.07.2014‐
30.06.2015 

01.07.2013‐
30.06.2014 

Κύκλος εργασιών  582.548 541.847 
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Κόστος πωληθέντων  (272.843) (254.037) 
Μικτό κέρδος  309.705 287.810 

 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   3.995 3.373 
Έξοδα διάθεσης  (146.444) (137.795) 
Έξοδα διοίκησης  (22.884) (21.253) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης   (6.436) (5.012) 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

137.937 127.123 

 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα (7.379) (6.265) 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα  9.047 8.957 
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  (2.655) 163 

(986) 2.856 
Κέρδη προ φόρων  136.950 129.979 
Φόρος εισοδήματος  (32.113) (28.730) 
Κέρδη μετά από φόρο εισοδήματος  104.837 101.249 

 
Κατανεμημένα σε :   
Μετόχους της μητρικής  104.837 101.249 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  ‐ ‐  

 
Κέρδη ανά μετοχή   
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€/μετοχή)  0,7705 0,7443 

 
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων,  επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

159.262 146.516 

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

137.937 127.123 

Κέρδη προ φόρων  136.950 129.979 
Κέρδη μετά από φόρους 104.837 101.249 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρατίθενται  τα  ενοποιημένα  συνολικά  έσοδα  του  Ομίλου  Jumbo  για  τις  χρήσεις 
2014/2015 και 2013/2014: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO 

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2014‐
30.06.2015 

01.07.2013‐
30.06.2014 

   
Καθαρά αποτελέσματα Χρήσης   104.837    101.249
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημιές)   (683)    (410)
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών Κερδών/(Ζημιών)  177    106

  (506)    (304)
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

Κέρδη /(Ζημιές) αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

(2.395)    3.743
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Αναβαλλόμενος φόρος χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

‐     (119)

Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 

(257)    104

  (2.652)    3.728
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων   (3.158)    3.424
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης   101.680    104.673

     
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδίδονται σε:    
Μετόχους της μητρικής   101.680    104.673
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  ‐     ‐

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η  κύρια  δραστηριότητα  του  Ομίλου  Jumbo  είναι  η  λιανική  πώληση  παιχνιδιών,  βρεφικών  ειδών,  ειδών 
βιβλιοχαρτοπωλείου,  εποχιακών  ειδών  και    ειδών  σπιτιού.  Η  Διοίκηση  του  Ομίλου  αναγνωρίζει  τέσσερις 
γεωγραφικούς  τομείς  Ελλάδα,  Κύπρο,  Βουλγαρία  και  Ρουμανία  ως  λειτουργικούς  τομείς.  Οι  ανωτέρω 
γεωγραφικοί  τομείς  είναι  αυτοί  που  χρησιμοποιούνται  από  τη  Διοίκηση  της  Εταιρείας  για  εσωτερικούς 
σκοπούς. Οι στρατηγικές αποφάσεις της Διοίκησης λαμβάνονται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά 
αποτελέσματα  του  κάθε  παρουσιαζόμενου  τομέα,  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  για  τη  μέτρηση  της 
αποδοτικότητάς τους. Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια 
του  ΔΠΧΑ  8  για  να  αποτελέσουν  διακριτό  λειτουργικό  τομέα,  συνδυάζονται  και  παρουσιάζονται  υπό  την 
περιγραφή «λοιπά».  Στα «λοιπά» περιλαμβάνονται έσοδα και έξοδα της διοίκησης καθώς επίσης και λοιπά 
έκτακτα  μη  οργανικά  αποτελέσματα  τα  οποία  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  να  κατανεμηθούν  καθότι 
χρησιμοποιούνται για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

 

Ειδικότερα,  η  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  χρήσης  ανά  λειτουργικό  τομέα,  καθώς  και  τα  συνεπαγόμενα 
αποτελέσματα  προ  και  μετά  από  φόρους  για  τις  οικονομικές  χρήσεις  2014/2015  και  2013/2014  έχει  ως 
ακολούθως: 

 

Χρήση 2014/2015: 

 
  01.07.2014‐30.06.2015  

(ποσά σε χιλ. €)   Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Ρουμανία  Λοιπά  Σύνολο

Πωλήσεις  518.970 75.921 46.429 24.803  ‐  666.124
Ενδοεταιρικές πωλήσεις  (81.093) (891) (1.080) (512)  ‐  (83.576)

Σύνολα καθαρών πωλήσεων  437.877 75.030 45.350 24.292  ‐  582.548
 Κόστος πωληθέντων  (201.327) (36.686) (22.970) (11.860)  ‐  (272.843)

Μικτό Κέρδος  236.550 38.344 22.380 12.432  ‐  309.705
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   ‐ ‐ ‐ ‐   3.995  3.995
Έξοδα Διοίκησης  (879) ‐ ‐ ‐   (22.005)  (22.884)
Έξοδα Διάθεσης  (116.771) (10.674) (11.297) (6.893)  (810)  (146.444)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  ‐ ‐ ‐ ‐   (6.436)  (6.436)

Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

118.900 27.670 11.083 5.539  (25.255)  137.937
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Χρηματοοικονομικά έξοδα ‐ ‐ ‐ ‐   (7.379)  (7.379)
Χρηματοοικονομικά έσοδα  ‐ ‐ ‐ ‐   9.047  9.047
Λοιπά χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα  

‐ ‐ ‐ ‐   (2.655)  (2.655)

Κέρδη προ φόρων  118.900 27.670 11.083 5.539  (26.242)  136.950
Φόρος εισοδήματος  ‐ ‐ ‐ ‐   (32.113)  (32.113)

Κέρδη μετά από φόρους 118.900 27.670 11.083 5.539  (58.355)  104.837

Αποσβέσεις ενσώματων και 
άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

(14.252) (1.620) (3.430) (1.113)  (833)  (21.249)

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Χρήση 2013/2014: 

 
  01.07.2013‐30.06.2014  

(ποσά σε χιλ. €)   Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Ρουμανία  Λοιπά  Σύνολο

Πωλήσεις  491.555 67.086 41.424 9.450  ‐  609.515
Ενδοεταιρικές πωλήσεις  (65.918) (192) (938) (619)  ‐  (67.668)

Σύνολα καθαρών πωλήσεων  425.637 66.894 40.486 8.831  ‐  541.847
Κόστος πωληθέντων  (195.895) (33.133) (20.783) (4.227)  ‐  (254.037)

Μικτό Κέρδος  229.743 33.760 19.703 4.604  ‐  287.810
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   ‐ ‐ ‐ ‐   3.373  3.373
Έξοδα Διοίκησης  (1.217) ‐ ‐ ‐   (20.036)  (21.253)
Έξοδα Διάθεσης  (115.017) (8.831) (11.051) (2.459)  (437)  (137.795)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  ‐ ‐ ‐ ‐   (5.012)  (5.012)

Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

113.509 24.929 8.652 2.145  (22.112)  127.123

Χρηματοοικονομικά έξοδα ‐ ‐ ‐ ‐   (6.265)  (6.265)
Χρηματοοικονομικά έσοδα  ‐ ‐ ‐ ‐   8.957  8.957
Λοιπά χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα  

‐ ‐ ‐ ‐   163  163

Κέρδη προ φόρων  113.509 24.929 8.652 2.145  (19.256)  129.979
Φόρος εισοδήματος  ‐ ‐ ‐ ‐   (28.730)  (28.730)

Κέρδη μετά από φόρους 113.509 24.929 8.652 2.145  (47.986)  101.249

Αποσβέσεις ενσώματων και 
άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

(13.720) (1.241) (3.524) (147)  (744)  (19.376)

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί  από  Ορκωτούς  Ελεγκτές  Λογιστές.
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Ακολουθεί  ανάλυση  των  επί  μέρους  λογαριασμών  των αποτελεσμάτων  χρήσεως  του Ομίλου  Jumbo  για  τις 
εξεταζόμενες χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014: 

 

Πωλήσεις 

Οι  συνολικές  καθαρές  πωλήσεις  του  Ομίλου  για  τη  χρήση  2014/2015  ανήλθαν  σε  €582.548  χιλ. 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,5% περίπου σε σύγκριση με τις καθαρές πωλήσεις του Ομίλου για τη χρήση 
2013/2014 ύψους €541.847 χιλ. σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο για το ελληνικό λιανεμπόριο.  Η ως άνω 
αύξηση  των  καθαρών  πωλήσεων  οφείλεται  στη  συνέχιση  της  υλοποίησης  του  επενδυτικού  σχεδίου  του 
Ομίλου βάσει  του  οποίου από  τον Αύγουστο  του 2014  έως  τον  Ιούνιο  του 2015  λειτούργησαν  δύο  (2)  νέα 
καταστήματα στην Ελλάδα (στον Ίασμο και στην Τρίπολη) και επαναλειτούργησε, πλήρως ανακαινισμένο, το 
κατάστημα του Πειραιά.  Παράλληλα εκτός Ελλάδος, στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Ιούνιο 
του 2015 λειτούργησαν τέσσερα (4) νέα καταστήματα στη Ρουμανία και ένα (1) στην Κύπρο. 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων για τη χρήση 2014/2015, οι πωλήσεις εντός Ελλάδας 
αποτέλεσαν περίπου το 75,2%  των συνολικών καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο το 
12,9%  περίπου και οι συνολικές πωλήσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία το 12%. Όσον αφορά στον τύπο 
των προϊόντων που διακινεί ο Όμιλος, οι καθαρές πωλήσεις α) παιχνιδιών αποτέλεσαν περίπου το 29,0% των 
καθαρών πωλήσεων, β) των ειδών σπιτιού περίπου το 29,7%, γ) των εποχιακών ειδών περίπου το 25,1% και τα 
λοιπά είδη περίπου το 16,2%.  

Αντίστοιχα, για τη χρήση 2013/2014, οι καθαρές πωλήσεις εντός Ελλάδας αποτέλεσαν περίπου το 78,6% των 
συνολικών καθαρών πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις στην Κύπρο το 12,3% και οι συνολικές πωλήσεις στη 
Βουλγαρία  και  στη  Ρουμανία  το  9,1%.  Όσον  αφορά  στον  τύπο  των  προϊόντων  που  διακινεί  ο  Όμιλος,  οι 
καθαρές  πωλήσεις  α)  παιχνιδιών  αποτέλεσαν  το  29,0%  των  καθαρών  πωλήσεων,  β)  των  ειδών  σπιτιού 
περίπου το 28,6%, γ) των εποχιακών ειδών περίπου το 24,3% και τα λοιπά είδη περίπου το 18,1%.   

 

Μικτό κέρδος 

Το μικτό κέρδος από τη δραστηριότητα του Ομίλου ύψους €309.705 χιλ. κατά τη χρήση 2014/2015 αυξήθηκε 
κατά  7,6%  έναντι  του  μικτού  κέρδους  για  τη  χρήση  2013/2014,  καθώς  οι  καθαρές  πωλήσεις  του  Ομίλου 
αυξήθηκαν  σε  αντίστοιχο  ποσοστό  και  το  μικτό  κέρδος  των  προϊόντων  ως  ποσοστό  επί  των  καθαρών 
πωλήσεων παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο (53,2% για τη χρήση 2014/2015 έναντι 53,1% για τη χρήση 2013/2014). 

 

Λοιπά έσοδα & Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου Jumbo για τη χρήση 2014/2015 διαμορφώθηκαν σε €3.995 χιλ. έναντι €3.373 χιλ. 
κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013/2014 κυρίως λόγω της αύξησης που σημειώθηκε στον λογαριασμό «Λοιπά 
έσοδα εκμετάλλευσης».  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των λοιπών εσόδων και των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 
του Ομίλου κατά τις χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014: 

   

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015     30.06.2014 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης       

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών  2.405    2.414 

Επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.Δ.  17    ‐ 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  1.573    959 
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Σύνολο  3.995    3.373 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης       

Λοιπές προβλέψεις  70    124 

Φόροι ακίνητης περιουσίας  1.523    1.714 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  4.842    3.174 

Σύνολο  6.436    5.012 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

 

Λειτουργικά έξοδα 

Τα ενοποιημένα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου  Jumbo για τις χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014 αναλύονται 
ως ακολούθως: 

 
Έξοδα διάθεσης 

 (ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού εξόδου από 
την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης 

145 110 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  68.276 65.760 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.589 835 
Παροχές τρίτων  13.657 12.499 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης παγίων 2.497 2.325 
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  13.969 13.838 
Φόροι και τέλη  2.250 2.046 
Διαφήμιση  8.041 8.450 
Λοιπά διάφορα έξοδα  15.607 13.301 
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων 20.416 18.632 

Σύνολο  146.444 137.795 

Έξοδα διοίκησης 

 (ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού εξόδου από 
την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης 

93 70 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  12.420 12.193 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.913 2.616 
Παροχές τρίτων  3.008 2.670 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης παγίων 443 335 
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  1.041 659 
Φόροι και τέλη  336 253 
Διαφήμιση  3 10 
Λοιπά διάφορα έξοδα  1.794 1.704 
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων 833 744 

Σύνολο  22.884 21.253 
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Σύνολο εξόδων διάθεσης & διοίκησης  169.328 159.048 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα  συνολικά  λειτουργικά  έξοδα  του  Ομίλου  διαμορφώθηκαν  σε  €169.328  χιλ.  και  €159.048  χιλ.  κατά  τις 
χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014, αντίστοιχα. Η αύξηση των συνολικών λειτουργικών εξόδων μεταξύ των δύο 
χρήσεων κατά περίπου €10,3 εκατ., ήτοι ποσοστό 6,5%, αποδίδεται τόσο στην αύξηση των εξόδων διάθεσης 
όσο και των διοικητικών εξόδων κατά 6,3% και 7,7% αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, η αύξηση των εξόδων διάθεσης μεταξύ των δύο ως άνω χρήσεων κατά €8.649  χιλ., αποδίδεται 
κυρίως στην αύξηση των κονδυλίων «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού», «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», «Λοιπά 
διάφορα έξοδα» και «Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων», η οποία μετριάστηκε από τη μείωση των 
εξόδων διαφήμισης και τη σταθεροποίηση στο ίδιο επίπεδο των ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων. 

Όσον αφορά στην αύξηση των εξόδων διοίκησης μεταξύ των δύο ως άνω χρήσεων, η οποία διαμορφώθηκε σε 
περίπου €1,6 εκατ., προήλθε κυρίως από την αύξηση των κονδυλίων «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», «Παροχές 
τρίτων» και «Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων». 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα &  έσοδα 

Τα  χρηματοοικονομικά  έξοδα  του Ομίλου  Jumbo  κατά  τη  χρήση 2014/2015  διαμορφώθηκαν σε €7.379  χιλ. 
παρουσιάζοντας  αύξηση  17,8%  σε  σύγκριση  με  τα  χρηματοοικονομικά  έξοδα  του  Ομίλου  κατά  τη  χρήση 
2013/2014,  η  οποία  προήλθε  κυρίως  από  την  αύξηση  του  χρηματοοικονομικού  κόστους  των  τραπεζικών 
δανείων. 

Ταυτόχρονα, τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου κατά την  χρήση 2014/2015, διαμορφώθηκαν στο ποσό 
των €9.047  χιλ.  παρουσιάζοντας οριακή αύξηση  της  τάξης  του 1,0%  σε σύγκριση με  τα  χρηματοοικονομικά 
έσοδα του Ομίλου κατά τη χρήση 2013/2014, κυρίως λόγω των μειωμένων χρηματοοικονομικών εσόδων από 
Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου  (ΕΓΕΔ), η οποία μετριάστηκε από τους αυξημένους πιστωτικούς 
τόκους των προθεσμιακών καταθέσεων του Ομίλου. 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα  «Λοιπά  χρηματοοικονομικά  αποτελέσματα»,  η  ανάλυση  των  οποίων  παρουσιάζεται  στον  πίνακα  που 
ακολουθεί,  του Ομίλου  για  τη  χρήση 2014/2015  διαμορφώθηκαν σε  ζημίες  ύψους περίπου €2,7  εκατ.  από 
κέρδη  €0,2  εκατ.  τη  χρήση  2013/2014,  κυρίως  λόγω  της  ζημίας  που  προήλθε  από  την  αποτίμηση  της 
επένδυσης σε ομόλογα εξωτερικού «Hellenic Petroleum Finance PLC». 

Η  Εταιρεία  εντός  της  χρήσης  2013/2014  προχώρησε  στην  πώληση  του  συνόλου  των  μετοχών  της  Εθνικής 
Τράπεζας και των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Warrants) της Εθνικής Τράπεζας που 
κατείχε. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανήλθε σε €3.029 χιλ. και ήταν κατά €29 χιλ. υψηλότερο από την 
αξία κτήσης των μετοχών και των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Warrants). 

 
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  
(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Κέρδη/(Ζημιές ) αποτίμησης επενδύσεων σε 
εύλογη αξία 

(2.655) 511 

Κέρδη/(Ζημιές ) πώλησης επενδύσεων σε εύλογη 
αξία  

‐ (348) 

Σύνολο   (2.655) 163 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Λοιπά  Συνολικά  Έσοδα  ‐  Κέρδη  /(Ζημιές)  αποτίμησης  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  διαθέσιμων  προς 
πώληση 

Στις 28 Αυγούστου 2014,  επικυρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  της Τράπεζας Κύπρου από  τους 
μετόχους  της  τράπεζας  με  τιμή  ανά  μετοχή  στα  €0,24.  H  Jumbo  Trading  Ltd.  προχώρησε  στην  αγορά 
26.117.453  μετοχών  της  Τράπεζας  Κύπρου  συνολικής  αξίας  €6.268  χιλ.  Η  τιμή  της  μετοχής  της  Τράπεζας 
Κύπρου στο κλείσιμο της 30.06.2015 ήταν €0,195. Από την αποτίμηση των μετοχών στις 30.06.2015 προέκυψε 
ζημιά  ποσού  €2.395  χιλ.,  η  οποία  απεικονίστηκε  στην  κατάσταση  συνολικών  εσόδων  «Ζημία  αποτίμησης 
Χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση». 

 

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων 

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω στοιχείων, ήταν να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου 
Jumbo  για  τη  χρήση  2014/2015  σε  κέρδη  ύψους  €136.950  χιλ.  έναντι  κερδών  €129.979  χιλ.  για  τη  χρήση 
2013/2014, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 5,4%. 

 

Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 01.07.2014 ‐ 30.06.2015 υπολογίστηκε με συντελεστή 26% επί των κερδών 
της  μητρικής,  σύμφωνα  με  την  ελληνική  φορολογική  νομοθεσία,  10%  κατά  μέσο  όρο  επί  των  κερδών  της 
θυγατρικής εταιρείας JUMBO EC.B. της Βουλγαρίας και 16% των θυγατρικών JUMBO EC.R SRL και WESTLOOK 
SRL της Ρουμανίας. Για τις Κυπριακές θυγατρικές εταιρείες ο φορολογικός συντελεστής είναι 12,5%. 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος επί των προ φόρων καθαρών κερδών του Ομίλου  Jumbo για τις 
εξεταζόμενες χρήσεις  2014/2015 και 2013/2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 (ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015    30.06.2014 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών  32.589    28.729 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος  (476)    1 

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος  32.113    28.730 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους & Καθαρά κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους 

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου Jumbo για τη χρήση 2014/2015 (τα οποία ταυτίζονται με τα 
καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους) διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους €104.837 χιλ. έναντι κερδών 
€101.249  χιλ.  για  τη  χρήση  2013/2014,  αυξημένα  κατά  περίπου  3,5%.  Η  αύξηση  των  κερδών  μεταξύ 
2014/2015  και 2013/2014  οφείλεται  κυρίως στην αύξηση  των πωλήσεων η οποία υπερκάλυψε  την αύξηση 
των λειτουργικών εξόδων και των φόρων εισοδήματος.  
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3.18.3  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  ενοποιημένης  Κατάστασης  Οικονομικής  Θέσης  των 
χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου 
Jumbo για τις χρήσεις που έληξαν στις 30.06.2015 και 30.06.2014: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

JUMBO 
(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014
Ενεργητικό 
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις  497.881 445.855
Επενδύσεις σε ακίνητα   6.119 6.502
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 

10.377 6.504

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  17.759 22.637
Μακροπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές 
καταθέσεις 

953 933

533.089 482.431
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα  197.792 186.179
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  15.547 30.700
Λοιπές απαιτήσεις  33.251 25.822
Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς – 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

5.911 8.566

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.819 5.533
Βραχυπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές 
καταθέσεις 

‐ 7.139

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  298.918 287.567
557.238 551.506

Σύνολο ενεργητικού  1.090.327 1.033.937

Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο  161.911 161.911
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  7.702 7.702
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής  (893) (636)
Λοιπά αποθεματικά  361.636 339.471
Κέρδη εις νέον  266.852 236.062

797.209 744.510
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  ‐ ‐
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 797.209 744.510

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

5.776 4.701

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 143.917 143.675
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  12.950 84
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.994 7.647
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 169.637 156.108

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Προβλέψεις  234 291
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  51.406 52.230
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  40.011 38.596
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.878 20.040
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση 

‐ 1.374

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  28.953 20.789
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 123.482 133.319
Σύνολο υποχρεώσεων  293.119 289.427
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.090.327 1.033.937

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Στις  30.06.2015  το  σύνολο  του  ενεργητικού  διαμορφώθηκε  σε  €1.090.327  χιλ.  έναντι  €1.033.937  χιλ.  στις 
30.06.2014,  σημειώνοντας  αύξηση  5,5%,  κυρίως  ως  αποτέλεσμα  της  αύξησης  των  μη  κυκλοφορούντων 
στοιχείων  του  ενεργητικού  και  ειδικότερα  του  κονδυλίου  «Ενσώματες  και  ασώματες  ακινητοποιήσεις»,  η 
αύξηση του οποίου ανήλθε σε €52.026 χιλ. ή 11,7%. 

Τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού στις 30.06.2015 ανέρχονταν στο ποσό των €557.238 χιλ. έναντι 
€551.506  χιλ.  στις  30.06.2014,  σημειώνοντας  οριακή  αύξηση,  κυρίως  λόγω  της  μείωσης  των  κονδυλίων 
«Πελάτες  και  λοιπές  εμπορικές  απαιτήσεις»  κατά  49,4%  και  «Αξιόγραφα  για  εμπορικούς  σκοπούς  – 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα» κατά 31,0%, παρά την αύξηση των «Λοιπών απαιτήσεων» κατά 28,8%.  

Το σύνολο  των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στις 30.06.2015 ανερχόταν στο ποσό 
των €293.119 χιλ. έναντι €289.427 χιλ. στις 30.06.2014, σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 1,3%.  Η 
εν  λόγω  οριακή  μεταβολή  οφείλεται  κυρίως  στην  αύξηση  των  κονδυλίων  «Λοιπές  μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις»  και  «Λοιπές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις»,  η  οποία  μετριάσθηκε  από  τη  μείωση  των 
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.   

Ειδικότερα, το υπόλοιπο του κονδυλίου «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ομίλου στις 30.06.2015 
ανερχόταν σε €12.950 χιλ. από €84 χιλ. στις 30.06.2014 και αφορά σε ποσά που θα καταβληθούν το 2016 και 
2017  για  πάγια  που  έχουν  αγοραστεί  από  θυγατρική  εταιρεία.    Παράλληλα,  το  κονδύλι  «Λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ομίλου στις 30.06.2015 είχε διαμορφωθεί σε περίπου €28.953 χιλ. από 
περίπου  €20.789  χιλ.  στις  30.06.2014  λόγω  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  σε  προμηθευτές  για  αγορά 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, αυτές μειώθηκαν σε περίπου €2.878 
χιλ.  στις  30.06.2015  από  €20.040  χιλ.  στις  30.06.2014  καθώς  η  μητρική  Εταιρεία  χρησιμοποίησε  ταμειακά 
διαθέσιμα που προέκυψαν από λειτουργικές ταμειακές ροές για να μειώσει το υπόλοιπο των αλληλόχρεων 
(βραχυπρόθεσμων) τραπεζικών δανειακών λογαριασμών της. 

Αύξηση  παρουσίασε  και  το  κονδύλι «Υποχρεώσεις  παροχών  προσωπικού  λόγω  εξόδου από  την  υπηρεσία» 
διαμορφούμενος σε περίπου €5.776  χιλ. από περίπου €4.701  χιλ., ήτοι ποσοστιαία αύξηση 22,9%. Τα ποσά 
της  παρούσας  αξίας  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων  προέκυψαν  βάσει  οικονομικών  και  αναλογιστικών 
παραδοχών  με  τη  χρήση  της  αναλογιστικής  μεθόδου  αποτίμησης  των  εκτιμώμενων  μονάδων  υποχρέωσης 
(Projected Unit Method). Στον υπολογισμό έχουν ληφθεί υπόψη τα ποσά της αποζημίωσης συνταξιοδότησης 
που προβλέπεται από το Ν.2112/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4093/2012. 

 

Ακολουθεί ανάλυση των σημαντικότερων μεγεθών της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης για τις 
χρήσεις που έληξαν κ30.06.2015 και 30.06.2014. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρουσιάζονται  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  του  Ομίλου  κατά  την 
ημερομηνία λήξης των χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014: 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(ποσά σε χιλ. €)

Διαθέσιμα 
προς πώληση 
(σε εύλογη 

αξία)

Αξιόγραφα για 
εμπορικούς 
σκοπούς (σε 
εύλογη αξία)

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

(στο 
αναπόσβεστο 

κόστος)

Σύνολο

Διαθέσιμα 
προς πώληση 
(σε εύλογη 

αξία)

Αξιόγραφα για 
εμπορικούς 
σκοπούς (σε 
εύλογη αξία)

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

(στο 
αναπόσβεστο 

κόστος)

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 

10.377 ‐ ‐ 10.377 6.504 ‐ ‐ 6.504

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ‐ ‐ 17.759 17.759 ‐ ‐ 22.637 22.637
Μακροπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές 
καταθέσεις

‐ ‐ 953 953 ‐ ‐ 933 933

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ‐ ‐ 3.042 3.042 ‐ ‐ 5.543 5.543

Λοιπές Απαιτήσεις ‐ ‐ 11.587 11.587 ‐ ‐ 9.072 9.072

Ομόλογα  ‐ 5.911 ‐ 5.911 ‐ 8.566 ‐ 8.566

 ΕΤΕ‐ Τίτλοι δικαιωμάτων    ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Βραχυπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές 
καταθέσεις

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.139 7.139

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ‐ ‐ 298.918 298.918 ‐ ‐ 287.567 287.567
Σύνολο  10.377 5.911 332.260 348.548 6.504 8.566 332.891 347.961

30.06.201430.06.2015

 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 

 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε εύλογη αξία)

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Μετατροπή καταθέσεων της τράπεζας Κύπρου σε 
μετοχές 

5.284 6.504 

Επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών 5.093 ‐  

Σύνολο   10.377 6.504 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το Μάρτιο  του 2013  μετά από  την απόφαση  του Eurogroup,  το 47,5%  των ανασφάλιστων  καταθέσεων  της 
θυγατρικής εταιρείας  Jumbo Trading Ltd στην Τράπεζα Κύπρου μετατράπηκαν σε 27.099.720 κοινές μετοχές 
της Τράπεζας Κύπρου. Στις 30 Ιουνίου 2014, οι μετοχές αυτές είχαν αποτιμηθεί στη βάση εκτίμησης Επιπέδου 
3 λόγω απουσίας χρηματιστηριακής τιμής για τις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. 

Στις 30  Ιουνίου 2015 οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου μεταφέρθηκαν από Επίπεδο 3 σε Επίπεδο 1 λόγω της 
επαναεισαγωγής  τους  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών  Κύπρου  και  αποτιμήθηκαν  με  βάση  την  τιμή  κλεισίματος 
εκείνης της ημέρας, ήτοι €0,195  (συνολικό ποσό 27.099.720 * €0,195= €5.284.445).Το ποσό των €5.093  χιλ. 
που  εμφανίζεται  στις  30.06.2015  στον  λογαριασμό «Επενδύσεις  σε  μετοχές  εισηγμένων  εταιρειών»  αφορά 
την αποτίμηση 26.117.453 επιπρόσθετων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου σε τιμή κλεισίματος €0,195, καθώς 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης του 2014/2015 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Jumbo Trading Ltd 
απέκτησε τις ανωτέρω επιπρόσθετες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης €6.268 χιλ.   

Από  τη  συνολική  αποτίμηση  των  μετοχών  της  Τράπεζας  Κύπρου  που  κατείχε  ο  Όμιλος  στις  30.06.2015 
προέκυψε ζημία ποσό €2.395 χιλ., η οποία απεικονίζεται στην κατάσταση των Λοιπών Εσόδων των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων.  

 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Δοσμένες εγγυήσεις  6.704 6.745 
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Προπληρωμένα έξοδα  11.055 15.892 

Σύνολο   17.759 22.637 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Το  σύνολο  του  κονδυλίου  «Δοσμένες  εγγυήσεις»  αφορά  μακροπρόθεσμες  εγγυήσεις  οι  οποίες  θα 
εισπραχθούν ή θα επιστραφούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 

Το  ποσό  των  προπληρωμένων  εξόδων  αφορά  μακροχρόνιας  λήξης  προπληρωμένα  έξοδα  μίσθιων 
καταστημάτων. Στο ποσό περιλαμβάνεται και το ποσό των €8.695 χιλ. από σύνολο €10.000 χιλ. που κατέβαλε, 
η θυγατρική Εταιρεία Jumbo Trading, ως προκαταβολή μελλοντικών ενοικίων για την μακροχρόνια ενοικίαση 
υπερ‐ καταστήματος σε κεντρικό εμπορικό κέντρο στην περιοχή της Πάφου. Η περίοδος χρήσης θα διαρκέσει 
20  έτη  από  την  ημερομηνία  έναρξης  του  εμπορικού  κέντρου,  η  οποία  έγινε  το Νοέμβριο  του  2013  και  θα 
ανανεώνεται αυτομάτως για δύο πρόσθετες περιόδους των δέκα ετών έκαστη,  εφόσον η Εταιρεία επιθυμεί 
την  ανανέωσή  της.  Για  την  εξασφάλιση  της  σχετικής  απαίτησης  της  θυγατρικής  εταιρείας  έχει  ληφθεί 
εγγυητική επιστολή.  

Η  εύλογη  αξία  των  συγκεκριμένων  απαιτήσεων  δεν  διαφέρει  ουσιωδώς  από  αυτή  που  παρουσιάζεται  στις 
οικονομικές καταστάσεις και υπόκειται σε επανεκτίμηση ετησίως. 

 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  
(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Πελάτες  1.760 1.526 
Γραμμάτια εισπρακτέα  193 109 
Επιταγές εισπρακτέες   1.114 4.013 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  (24) (105) 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις  3.042 5.543 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το συνολικό υπόλοιπο του κονδυλίου «Πελάτες» στις 30.06.2015 έναντι αυτού στις 30.06.2014 μειώθηκε κατά 
45,1%  κυρίως  λόγω  της  μείωσης  που  σημείωσε  το  κονδύλι  «Επιταγές  εισπρακτέες»  κατά  72,2%  καθώς  η 
εταιρεία  εφαρμόζει  πολιτική  είσπραξης  των  απαιτήσεών  της  μετρητά  σε  λογαριασμό  της  εταιρείας  σε 
συνεργαζόμενες τράπεζες μειώνοντας τον κίνδυνο επισφαλών επιταγών. 

 

Λοιπές απαιτήσεις   
(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Χρεώστες διάφοροι  2.797 3.139 
Απαιτήσεις από Δημόσιο 25.291 20.386 
Λοιπές απαιτήσεις  5.163 2.297 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις  33.251 25.822 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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Όπως προκύπτει και από τον ανωτέρω πίνακα, η αύξηση του κονδυλίου «Λοιπές απαιτήσεις» απορρέει από 
την αύξηση των απαιτήσεων από το Δημόσιο, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €4.905 χιλ. ή 24,1% σε σχέση με τη 
συγκριτική χρήση. 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Διαθέσιμα στο ταμείο  4.031 2.781 
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών ‐ 2.781 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  294.887 282.006 

Σύνολο  298.918 287.567 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  Ομίλου  κατατίθενται  σε  προθεσμιακούς  τραπεζικούς  λογαριασμούς  με 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Το επιτόκιο των λογαριασμών προθεσμίας κυμάνθηκε για τον Όμιλο 0,20% ‐ 3,80%, 
ενώ των καταθέσεων όψεως από 0,15%‐2,00%.  

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την ημερομηνία 
λήξης των χρήσεων 2014/2015 και 2013/2014: 

 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αναπόσβεστο κόστος

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 
  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων ‐ 1.374 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  12.950 84 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  51.144 49.775 
Δάνεια  146.794 163.715 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  28.953 20.789 

Σύνολο  239.841  235.736 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Επεξεργασία  από  την  Jumbo  στοιχείων  που  έχουν  αντληθεί  από  τις  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης 2014/2015, οι οποίες συνοδεύονται από τις συγκριτικές ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
της χρήσης 2013/2014. Ο ανωτέρω πίνακας δεν έχει ελεγθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το συνολικό υπόλοιπο  του λογαριασμού «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις»  στις 30.06.2015  έναντι αυτού 
στις 30.06.2014 σημείωσε μικρή ποσοστιαία μεταβολή ύψους 1,74%.   

 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Η αύξηση του λογαριασμού «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» από €84 χιλ. στις 30.06.2014 σε €12.950 
χιλ. στις 30.06.2015 οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, στα ποσά που πρόκειται να καταβληθούν το 
2016 και 2017 για πάγια που έχουν ήδη αγοραστεί. 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 
Προμηθευτές    

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Προμηθευτές  11.477 13.128 
Γραμμάτια Πληρωτέα & υποσχετικές  117 855 
Επιταγές Πληρωτέες  39.550 35.791 

Σύνολο  51.144 49.775 

Προκαταβολές πελατών  262 2.456 

Σύνολο  51.406 52.230 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Το συνολικό υπόλοιπο του κονδυλίου «Προμηθευτές» στις 30.06.2015 έναντι αυτού στις 30.06.2014 σημείωσε 
μικρή  ποσοστιαία  μεταβολή  ύψους  1,6%.    Στα  επιμέρους  κονδύλια,  το  υπόλοιπο  του  λογαριασμού  στις 
30.06.2015  «Επιταγές  Πληρωτέες»  σημείωσε  αύξηση  10,5%  έναντι  του  υπολοίπου  στις  30.06.2014    σε 
αντίθεση με το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» στις αντίστοιχες ημερομηνίες το οποίο μειώθηκε 
κατά 12,6%  λόγω μη  δυνατότητας  εξόφλησης  επιταγών  την 30.06.2015  εξαιτίας  της  επιβολής  περιορισμών 
κινήσεως κεφαλαίου στην Ελλάδα. 

 
Μακροπρόθεσμα δάνεια  

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Από 1 μέχρι 2 έτη  ‐ ‐ 
Από 2 μέχρι 5 έτη  143.917 143.675 
Μετά από 5 έτη  ‐ ‐ 

Σύνολο  143.917 143.675 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η ανάληψη τους ως άνω δανείου έγινε με βάση σύμβαση κάλυψης κοινού Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς 
διάρκειας  με ανώτατο ποσό μέχρι €145 εκατ., η οποία υπογράφηκε στις 21.05.2014 μεταξύ της Εταιρείας και 
πιστωτικών  ιδρυμάτων.  Το  επιτόκιο  δανεισμού  ανέρχεται  σε  Euribor  εξαμήνου  +  4%  περιθώριο  και  το 
κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη του. 

 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Προμηθευτές παγίων  11.094 4.450 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  1.262 2.444 
Πιστωτές Διάφοροι  8.445 4.944 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  2.514 2.599 
Τοκομερίδια πληρωτέα  32 32 
Μερίσματα πληρωτέα  43 20 
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Δεδουλευμένα έξοδα  5.459 5.213 
Λοιπές υποχρεώσεις  104 1.087 

Σύνολο   28.953 20.789 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Το  συνολικό  υπόλοιπο  του  λογαριασμού  «Λοιπές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις»  στις  30.06.2015  έναντι 
αυτού στις 30.06.2014 σημείωσε ποσοστιαία μεταβολή ύψους 39,3% κυρίως λόγω της αύξησης του επιμέρους 
κονδυλίου  «Προμηθευτές  παγίων»  που  σημείωσε  αύξηση  149,3%  και  αφορά  σε  υποχρεώσεις  προς 
προμηθευτές  λόγω  επενδύσεων  σε  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία.    Σημαντική  αύξηση  το  ίδιο  διάστημα, 
σημείωσε επίσης και το επιμέρους κονδύλι «Πιστωτές Διάφοροι» ήτοι 70,8%. 

 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   
(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015 30.06.2014 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  33.349 32.647 
Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους   6.662 5.948 

Σύνολο  40.011 38.596 

 Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Αναλυτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  υπόλοιπους  λογαριασμούς  των  ενοποιημένων  Οικονομικών 
Καταστάσεων  παρατίθενται  στις  σημειώσεις  5.1‐5.34  των  δημοσιευμένων  ενοποιημένων  Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2014/2015. 

 

3.18.4  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  ενοποιημένων  ταμειακών  ροών  χρήσεων  2014/2015 
και 2013/2014 

 

Η  ανάλυση  των  ταμειακών  ροών  του Ομίλου  Jumbo  για  τις  οικονομικές  χρήσεις  2014/2015  και 2013/2014 
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO  

(ποσά σε χιλ. €)  30.06.2015    30.06.2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 167.639    146.736
Τόκοι πληρωθέντες  (7.048)    (6.282)
Καταβεβλημένοι φόροι  (31.676)    (18.308)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 128.914    122.146

   
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (59.146)    (35.867)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.868    568
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  ‐     ‐
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Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ‐     ‐
Αγορές επενδύσεων διακρατούμενων στη λήξη ‐     (207.772)
Εισπράξεις από επενδύσεις διακρατουμένες στη λήξη ‐     209.881
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (6.268)    2.287

Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

‐     1.811

Τόκοι εισπραχθέντες  9.313    7.623

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (53.233)    (21.468)

   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής (45.785)    ‐
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  ‐     (102)
Αναληφθέντα δάνεια  2.878    175.000
Έξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου  ‐     (1.345)
Εξοφλήσεις δανείων  (20.040)    (156.324)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (1.374)    (345)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (64.321)    16.885

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  11.360    117.562

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 287.567    170.014
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα  και ισοδύναμα (9)    (9)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της χρήσης 298.918    287.567

   
Διαθέσιμα στο ταμείο   4.031    2.781
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών ‐     2.781
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  294.887    282.006

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 298.918    287.567

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Η  περιγραφή  των  μεταβολών  των  ταμειακών  ροών  του  Ομίλου  Jumbo  για  τις  χρήσεις  2014/2015  και 
2013/2014 παρατίθεται στην ενότητα 3.10.2 «Ταμειακές Ροές» του Εγγράφου. 
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3.18.5  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  τις  μεταβολές  της  ενοποιημένης  καθαρής  θέσης 
στις οικονομικές χρήσεις 2014/2015 και 2013/2014 

 

(ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2014, σύμφωνα με τα 
ΔΠΧA

161.911 7.702 (636) 32.136 2.981 1.798 302.907 (351) 236.062 744.510

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων  Χρήσης
Τακτικό αποθεματικό 3.975 (3.975) ‐
Μερίσματα πληρωθέντα (24.491) (24.491) (48.982)
Έκτακτα Αποθεματικά 45.580 (45.580) ‐

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες  ‐  ‐  ‐  3.975 ‐  ‐  21.089 ‐  (74.045) (48.982)

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 01/07/2014‐30/06/2015 104.837 104.837

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ξένων θυγατρικών (257) (257)

Κέρδη /(Ζημιές )αποτίμησης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 

(2.395) (2.395)

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές )από συνταξιοδοτικά 
προγράμματα καθορισμένων παροχών 

(504) (2) (506)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Χρήσης ‐  ‐  (257) ‐  (2.395) ‐  ‐  (504) (2) (3.158)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα  Χρήσης ‐  ‐  (257) ‐  (2.395) ‐  ‐  (504) 104.836 101.680
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου   
2015 161.911 7.702 (893) 36.111 586 1.798 323.996 (855) 266.852 797.209

Αποτελέσ‐
ματα εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

Συναλλαγματικές 
διαφορές 
μετατροπής 

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθέματικα

 
 

(ποσά σε χιλ. €)

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

Συναλλαγματικές 
διαφορές 
μετατροπής 

Τακτικό αποθε‐
ματικό

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Λοιπά αποθε‐
ματικά

Αποτελέσματ
α εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

154.694 13.957 ‐739 28.408 ‐643 1.798 238.089 14 203.539 639.116

Αναμορφώσεις λόγω αναθεωρημένου IAS 19 (47) (47)
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2013 
σύμφωνα με τα ΔΠΧA

154.694 13.957 (739) 28.408 (643) 1.798 238.089 (33) 203.539 639.068

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή 
ομολογιακού δανείου

178 178

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών υπέρ το άρτιο 

6.879 (6.879) ‐

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
έκτακτων αποθεματικών 

161 (179) (18)

Αύξηση αποθεματικών από μετατροπή ομολογιακού 
δανείου

699 (224) 699

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (102) (102)
Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου

26 60 26

Τακτικό αποθεματικό 3.729 (3.729) ‐ 

Έκτακτα Αποθεματικά 64.997 (64.997) ‐ 

Λοιπά αποθεματικά  (14.229) (14)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες  7.217 (6.255) ‐  3.729 ‐  ‐  64.819 (14) (68.726) 769

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 01/07/2013‐30/06/2014 101.249 101.249

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ξένων θυγατρικών 104 104

Κέρδη /(Ζημιές)αποτίμησης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 

3.743 3.743

Αναβαλλόμενη φορολογία χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

(119) (119)

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από συνταξιοδοτικά 
προγράμματα καθορισμένων παροχών 

(304) (304)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Χρήσης ‐  ‐  104 ‐  3.624 ‐  ‐  (304) ‐  3.424

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα  Χρήσης ‐  ‐  104 ‐  3.624 ‐  ‐  (304) 101.249 104.673
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου   
2014 161.911 7.702 (636) 32.136 2.981 1.798 302.907 (351) 236.062 744.510

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές  ενοποιημένες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  χρήσης  2013/2014,  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τα  ΔΠΧΑ  και 
ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

3.18.6  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  ενδιάμεσων  οικονομικών  καταστάσεων  περιόδου 
01.07.‐31.12.2015 

 

Οι σημαντικές  λογιστικές  εκτιμήσεις  και  κρίσεις που υιοθετήθηκαν από  τη Διοίκηση για  την  εφαρμογή  των 
λογιστικών αρχών  του Ομίλου  για  τη σύνταξη  των  ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων  για  την περίοδο 
01.07.‐31.12.2015, η οποία αποτελεί το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2015/2016, είναι συνεπείς με αυτές 
που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014/2015 καθώς και στις ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.07.‐31.12.2014.  
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3.18.7  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  των  ενοποιημένων  αποτελεσμάτων  περιόδου 01.07.‐
31.12.2015 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου Jumbo για την 
περίοδο 01.07.‐31.12.2015 και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, ήτοι την περίοδο 01.07.‐ 31.12.2014: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2015‐
31.12.2015 

01.07.2014‐
31.12.2014 

Κύκλος εργασιών  371.746 341.133 
Κόστος πωληθέντων  (180.160) (167.248) 
Μικτό κέρδος  191.586 173.886 

     
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   1.769 1.686 
Έξοδα διάθεσης  (81.622) (77.366) 
Έξοδα διοίκησης  (13.398) (13.000) 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης   (4.079) (4.205) 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

94.255 81.001 

     
Χρηματοοικονομικά Έξοδα (3.265) (3.828) 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα  3.953 5.051 
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  1.872 (797) 

2.560 426 
Κέρδη προ φόρων  96.815 81.426 
Φόρος εισοδήματος  (24.295) (18.760) 
Κέρδη μετά από φόρους 72.520 62.666 

     
Κατανεμημένα σε :   
Μετόχους της μητρικής  72.520 62.666 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   ‐ ‐  

     
Κέρδη ανά μετοχή   
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€/μετοχή)  0,5330 0,4606 

 
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

105.481 91.646 

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

94.255 81.001 

Κέρδη προ φόρων  96.815 81.426 
Κέρδη μετά από φόρους  72.520 62.666 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου Jumbo για την περίοδο του 
α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2015/2016 και την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014/2015: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO    

(ποσά σε χιλ. €)  01.07.2015‐
31.12.2015 

01.07.2014‐
31.12.2014 

Καθαρά αποτελέσματα Περιόδου  72.520    62.666

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:  

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  10    (3)

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών Κερδών / (Ζημιών) (1)    0

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) 
λόγω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή 

35    ‐

  43    (3)

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

Κέρδη /(Ζημιές) αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 

(2.501)    (1.277)

Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 

(721)    (346)

  (3.222)    (1.623)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   (3.179)    (1.626)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου  69.341    61.040

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδίδονται σε :    
Μετόχους της μητρικής   69.341    61.040

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  ‐     ‐

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ο  Όμιλος  Jumbo  αναγνωρίζει  τέσσερις  γεωγραφικούς  τομείς  Ελλάδα,  Κύπρο,  Βουλγαρία  και  Ρουμανία  ως 
τομείς  πληροφόρησης.  Οι  στρατηγικές  αποφάσεις  της  Διοίκησης  λαμβάνονται  με  βάση  τα 
αναπροσαρμοσμένα  λειτουργικά  αποτελέσματα  του  κάθε  παρουσιαζόμενου  τομέα,  τα  οποία 
χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αποδοτικότητάς τους.   Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν 
πληρούν  τα  κριτήρια  και  τα  ποσοτικά  όρια  του  ΔΠΧΑ  8  για  να  αποτελέσουν  διακριτό  λειτουργικό  τομέα, 
συνδυάζονται  και  παρουσιάζονται  υπό  την  περιγραφή  «Λοιπά».  Στα  «Λοιπά»  περιλαμβάνονται  έσοδα  και 
έξοδα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να κατανεμηθούν καθότι χρησιμοποιούνται για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

Στον  τομέα  Ελλάδα  η  διοίκηση  της  Εταιρείας  παρακολουθεί  και  τις  πωλήσεις  που  πραγματοποιεί  από  την 
Ελλάδα  προς  την  ΠΓΔΜ  (FYROM),  βάσει  σύμβασης  εμπορικής  συνεργασίας  με  τον  ανεξάρτητο  πελάτη 
Veropoulos Dooel, προς την Αλβανία και Κόσσοβο βάσει σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο 
πελάτη Kid Zone Sh.p.k.   Το σύνολο των πωλήσεων της Εταιρείας προς τα Σκόπια, την Αλβανία και Κόσσοβο 
για την περίοδο 01.07.2015‐ 31.12.2015 ανήλθαν στο ποσό των €6.648 χιλ.  
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Ειδικότερα,  η ανάλυση  των αποτελεσμάτων περιόδου ανά  λειτουργικό  τομέα,  καθώς και  τα συνεπαγόμενα 
αποτελέσματα προ και μετά από φόρους για την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 και την αντίστοιχη περίοδο της 
χρήσης 2014/2015 έχει ως ακολούθως: 

 

(ποσά σε χιλ. €)   Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Ρουμανία Λοιπά Σύνολο

Πωλήσεις 317.045 46.241 32.540 28.650 ‐  424.477

Ενδοεταιρικές πωλήσεις (51.831) (451) (241) (208) ‐  (52.731)

Σύνολα καθαρών πωλήσεων 265.215 45.791 32.299 28.442 ‐  371.746

 Κόστος πωληθέντων (128.528) (22.047) (15.939) (13.646) ‐  (180.160)

Μικτό Κέρδος 136.687 23.743 16.360 14.796 ‐  191.586

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  ‐  ‐  ‐  ‐  1.769 1.769

Έξοδα Διοίκησης (830) ‐  ‐  ‐  (12.568) (13.398)

Έξοδα Διάθεσης (63.450) (6.102) (6.256) (5.483) (331) (81.622)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ‐  ‐  ‐  ‐  (4.079) (4.079)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

72.407 17.641 10.104 9.313 (15.210) 94.255

Χρηματοοικονομικά έξοδα ‐  ‐  ‐  ‐  (3.265) (3.265)

Χρηματοοικονομικά έσοδα ‐  ‐  ‐  ‐  3.953 3.953

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  ‐  ‐  ‐  ‐  1.872 1.872

Κέρδη προ φόρων 72.407 17.641 10.104 9.313 (12.650) 96.815

Φόρος εισοδήματος ‐  ‐  ‐  ‐  (24.295) (24.295)

Κέρδη μετά από φόρους 72.407 17.641 10.104 9.313 (36.946) 72.520
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων

(7.279) (960) (1.674) (1.105) (280) (11.298)

01.07.2015‐31.12.2015

 
 

(ποσά σε χιλ. €)   Ελλάδα Κύπρος Βουλγαρία Ρουμανία Λοιπά Σύνολο
Πωλήσεις 303.435 43.854 29.246 12.922 ‐  389.457

Ενδοεταιρικές πωλήσεις (47.060) (438) (631) (194) ‐  (48.324)

Σύνολα καθαρών πωλήσεων 256.375 43.416 28.615 12.728 ‐  341.133

 Κόστος πωληθέντων (125.209) (21.311) (14.598) (6.130) ‐  (167.248)

Μικτό Κέρδος 131.166 22.105 14.017 6.598 ‐  173.886

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  ‐  ‐  ‐  ‐  1.686 1.686

Έξοδα Διοίκησης (562) ‐  ‐  ‐  (12.437) (13.000)

Έξοδα Διάθεσης (62.846) (5.759) (5.659) (2.828) (275) (77.366)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ‐  ‐  ‐  ‐  (4.205) (4.205)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

67.758 16.346 8.359 3.770 (15.231) 81.001

Χρηματοοικονομικά έξοδα ‐  ‐  ‐  ‐  (3.828) (3.828)

Χρηματοοικονομικά έσοδα ‐  ‐  ‐  ‐  5.051 5.051

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  ‐  ‐  ‐  ‐  (797) (797)

Κέρδη προ φόρων 67.758 16.346 8.359 3.770 (14.806) 81.426

Φόρος εισοδήματος ‐  ‐  ‐  ‐  (18.760) (18.760)

Κέρδη μετά από φόρους 67.758 16.346 8.359 3.770 (33.566) 62.666
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων

(7.160) (745) (1.725) (515) (393) (10.539)

01.07.2014‐31.12.2014

 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Ακολουθεί ανάλυση των επί μέρους λογαριασμών των αποτελεσμάτων  χρήσεως του Ομίλου  Jumbo  για  την 
εξεταζόμενη  περίοδο  01.07.‐31.12.2015  (α’  εξάμηνο  της  τρέχουσας  χρήσης  2015/2016)  και  την  αντίστοιχη 
συγκριτική περίοδο της χρήσης 2014/2015: 
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Πωλήσεις 

Οι καθαρές πωλήσεις κατά την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 διαμορφώθηκαν σε €371.746 χιλ. έναντι €341.133 
χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014/2015, σημειώνοντας αύξηση 9,0%, καθώς κατά την περίοδο αυτή 
οι  πωλήσεις  στην  Ελλάδα  κατέγραψαν  μικρή  άνοδο,  ενώ  τα  καταστήματα  του  εξωτερικού  σημείωσαν 
δυναμικό  ρυθμό  ανάπτυξης.  Επίσης,  τον  Οκτώβριο  του  2015,  ο  Όμιλος  πραγματοποίησε  την  έναρξη 
λειτουργίας του νέου καταστήματος του Ομίλου στο Pitesti της Ρουμανίας συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.μ., 
γεγονός το οποίο συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων. 

 
Μικτό κέρδος 
Η  μείωση  του  κόστους  μεταφορών  καθώς  και  των  τιμών  των  πρώτων  υλών  συνέβαλε  στην  βελτίωση  του 
μικτού περιθωρίου του Ομίλου παρά την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του Ευρώ έχοντας ως αποτέλεσμα 
το μικτό κέρδος κατά τη διάρκεια της περιόδου του α’ εξαμήνου της τρέχουσας περιόδου να διαμορφωθεί σε 
€191.586  χιλ.  έναντι  €173.886  χιλ.  κατά  την  αντίστοιχη  περίοδο  της  χρήσης  2014/2015  παρουσιάζοντας 
ποσοστιαία αύξηση 10,2%. 

 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €1.769 χιλ. την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 έναντι ποσού 
€1.686 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2014/2015 παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 4,9%. 

 

Έξοδα διάθεσης & διοίκησης 

Τα  συνολικά  έξοδα  διάθεσης  &  διοίκησης  του  Ομίλου  Jumbo  για  την  περίοδο  01.07.‐31.12.2015 
διαμορφώθηκαν στο ποσό των €95.020 χιλ. έναντι €90.366 χιλ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της χρήσης 
2014/2015  παρουσιάζοντας  ποσοστιαία  αύξηση  5,1%,  παρά  την  υψηλότερη  ποσοστιαία  αύξηση  των 
πωλήσεων λόγω της πολιτικής της Εταιρίας για συγκράτηση του διαχειριστικού κόστους. 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα &  έσοδα 

Τα  χρηματοοικονομικά  έξοδα  του  Ομίλου  Jumbo  για  την  περίοδο  01.07.‐31.12.2015  διαμορφώθηκαν  σε 
€3.265  χιλ.  παρουσιάζοντας  μείωση  14,7%  σε  σύγκριση  με  τα  χρηματοοικονομικά  έξοδα  του  Ομίλου  την 
αντίστοιχη  περίοδο  της  χρήσης  2014/2015,  η  οποία  οφείλεται  κυρίως  στο  χαμηλότερο  ύψος  των 
βραχυπρόθεσμων δανείων κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου καθώς και στη μείωση των επιτοκίων. 

Ταυτόχρονα, τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου κατά την  περίοδο 01.07.‐31.12.2015 διαμορφώθηκαν 
περίπου  στο  ποσό  των  €3.953  χιλ.  παρουσιάζοντας  μείωση  της  τάξης  του  21,7%  σε  σύγκριση  με  τα 
χρηματοοικονομικά  έσοδα  του  Ομίλου  την  αντίστοιχη  περίοδο  της  χρήσης  2014/2015,  κυρίως  λόγω  της 
μείωσης των τραπεζικών επιτοκίων. 

 

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων 

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου Jumbo για την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 σε κέρδη ύψους €96.815 
χιλ. έναντι κερδών €81.426 χιλ. κατά την περίοδο 01.07.‐31.12.2014, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 18,9%. 

 

Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου 01.07.‐ 31.12.2015 υπολογίστηκε με συντελεστή 29% επί των κερδών της 
μητρικής,  σύμφωνα  με  την  ελληνική  φορολογική  νομοθεσία,  10%  κατά  μέσο  όρο  επί  των  κερδών  της 
θυγατρικής εταιρείας JUMBO EC.B. της Βουλγαρίας και 16% των θυγατρικών JUMBO EC.R SRL και WESTLOOK 
SRL  της  Ρουμανίας.  Για  τις  θυγατρικές  εταιρείες  στην  Κύπρο  ο  φορολογικός  συντελεστής  είναι  12,5%.  Η 
επίδραση από τη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή στον αναβαλλόμενο φόρο στην Ελλάδα ανήλθε σε 
€856 χιλ. στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ενώ η αντίστοιχη επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε €101 χιλ. 

Η  πρόβλεψη  για  τους  φόρους  εισοδήματος  που  απεικονίζονται  στις  συνημμένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
αναλύεται ως εξής: 
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 (ποσά σε χιλ. €)  31.12.2015    31.12.2014 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών  23.055    19.080 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος  (1.240)    (320) 

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος  24.295    18.760 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους & Καθαρά κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους 

Tα  αποτελέσματα  μετά  από  φόρους  του  Ομίλου  Jumbo  για  την  περίοδο  01.07.‐31.12.2015  (τα  οποία 
ταυτίζονται με τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους) διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους €72.520 
χιλ. έναντι κερδών €62.666 χιλ. για την περίοδο 01.07.‐31.12.2014, αυξημένα κατά περίπου 15,7%. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων,  τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς   και στον 
ταυτόχρονο περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

 

3.18.8 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στις 
31.12.2015 

 

Στον  ακόλουθο  πίνακα  παρατίθενται  τα  ενοποιημένα  στοιχεία  της  ενοποιημένης  Κατάστασης  Οικονομικής 
Θέσης  του  Ομίλου  Jumbo  κατά  την  ημερομηνία  λήξης  της  περιόδου  01.07.‐31.12.2015  και  της  χρήσης 
2014/2015: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO 

(ποσά σε χιλ. €)  31.12.2015     30.06.2015 

Ενεργητικό    
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία   495.786  497.881 
Επενδύσεις σε ακίνητα   5.927  6.119 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις   ‐   ‐ 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  7.876  10.377 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  17.449  17.759 
Μακροπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις  953  953 
   527.991  533.089 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέματα  152.572  197.792 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  24.100  15.547 
Λοιπές απαιτήσεις  36.610  33.251 
Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς – Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα    7.783    5.911 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  3.783  5.819 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  426.396  298.918 
   651.245  557.238 

Σύνολο ενεργητικού   1.179.235  1.090.327 
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Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις       
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο  161.911  161.911 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  7.769  7.702 
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής  (1.614)  (893) 
Λοιπά αποθεματικά  435.730  361.636 
Κέρδη εις νέον  262.819  266.852 
   866.616  797.209 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  ‐   ‐ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  866.616  797.209 

        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία    6.099    5.776 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  144.052  143.917 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  6.030  12.950 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  8.134  6.994 
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  164.316  169.637 
        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Προβλέψεις  236  234 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  42.961  51.406 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  71.960  40.011 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  1.149  2.878 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  31.998  28.953 
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  148.303  123.482 
Σύνολο υποχρεώσεων  312.619  293.119 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.179.235  1.090.327 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης  2014/2015  που  έχουν  συνταχθεί 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί και ελεγχθεί, αντίστοιχα, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Στις 31.12.2015 το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε περίπου €1.179.235 χιλ. έναντι €1.090.327 χιλ. 
στις 30.06.2015 σημειώνοντας αύξηση 8,2%, κυρίως ως επακόλουθο των αυξημένων απαιτήσεων του Ομίλου 
από  πελάτες  καθώς  και  των  αυξημένων  ταμειακών  διαθεσίμων  που  μετριάστηκαν  από  τη  μείωση  των 
αποθεμάτων. 

Αντίστοιχα  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  στις  31.12.2015  διαμορφώθηκε  σε  περίπου  €866.616  χιλ. 
αυξημένο κατά 8,7%  έναντι €797.209  χιλ.  στις 30.06.2015  κυρίως λόγω της αύξησης  του κονδυλίου «Λοιπά 
αποθεματικά». 

Το  σύνολο  των  μακροπροθέσμων  και  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  του  Ομίλου  στις  31.12.2015 
παρουσίασε  αύξηση  6,7%  διαμορφούμενο  στο  ποσό  των  €312.619  χιλ.  έναντι  του  συνόλου  αυτών  στις 
30.06.2015  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  του  κονδυλίου  «Τρέχουσες  φορολογικές  υποχρεώσεις»,  η  οποία 
μετριάστηκε  από  τη  μείωση  των  υποχρεώσεων  προς  τους  προμηθευτές  καθώς  και  τη  μείωση  των  λοιπών 
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των σημαντικότερων μεγεθών της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης στις 31.12.2015. 
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Αποθέματα 

Το υπόλοιπο των αποθεμάτων του στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε €152.572 χιλ. έναντι €197.792 χιλ. στις 
30.06.2015, σημειώνοντας μείωση 22,9% ως αποτέλεσμα της εποχικότητας που παρουσιάζουν οι πωλήσεις.  

 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Το υπόλοιπο του κονδυλίου «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε 
€24.100 χιλ. έναντι €15.547 χιλ. στις 30.06.2015, σημειώνοντας αύξηση 55,5% λόγω προκαταβολών για αγορές 
εμπορευμάτων. 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα  ταμειακά διαθέσιμα  του Ομίλου στις 31.12.2015  ανέρχονταν στο ποσό  των €426.396  χιλ.  σημειώνοντας 
αύξηση 42,7% έναντι των ταμειακών διαθεσίμων του στις 30.06.2015.   Η ως άνω αύξηση οφείλεται αφενός 
στην  αύξηση  των  καθαρών  λειτουργικών  ροών  και  αφετέρου  στον  περιορισμό  των  επενδυτικών 
δραστηριοτήτων του Ομίλου και στη μη διανομή μερίσματος. 

 

Λοιπά αποθεματικά 

Το  υπόλοιπο  του  κονδυλίου «Λοιπά αποθεματικά»  στις 31.12.2015  διαμορφώθηκε  σε  €435.730  χιλ.  έναντι 
€361.636  χιλ.  στις 30.06.2015,  σημειώνοντας αύξηση 20,5%    λόγω  της κερδοφορίας  του Ομίλου και  της μη 
διανομής μερίσματος. 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε €6.030 χιλ. 
έναντι €12.950 χιλ. στις 30.06.2015, σημειώνοντας μείωση 53,4% λόγω μεταφοράς μέρους μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες, οι οποίες σχετίζονταν με υποχρεώσεις για αγορά παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  της  θυγατρικής  εταιρείας  Jumbo EC.R.  Η  αναταξινόμηση  έλαβε  χώρα  καθώς  τμήμα  των  εν  λόγω 
υποχρεώσεων αναμενόταν να καταβληθεί εντός 12 μηνών από  την ημερομηνία αναφοράς  των ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς προμηθευτές στις 31.12.2015 διαμορφώθηκαν σε €42.961 χιλ. από €51.406 
χιλ.  σημειώνοντας  μείωση  16,4%  σε  σχέση  με  την  30.06.2015,  ως  επακόλουθο  της  εξόφλησης  των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι  τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  του Ομίλου  Jumbo  στις 31.12.2015  διαμορφώθηκαν στο ποσό  των 
€71.960 χιλ. έναντι ποσού €40.011 χιλ. στις 30.06.2015 σημειώνοντας αύξηση 79,8%. Βάσει των διατάξεων του 
Νόμου  4334/2015  που  δημοσιεύτηκε  στις  16.07.2015,  ο  συντελεστής  φόρου  εισοδήματος  των  νομικών 
προσώπων στην Ελλάδα, για κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2015 
και μετά αυξήθηκε σε 29%  έναντι 26%  που  ίσχυε  κατά  την 30.06.2015.  Επιπροσθέτως,  η προκαταβολή  του 
φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, με βάση τις διατάξεις του ίδιου νόμου αυξήθηκε σε 100% από 80%. 
Με βάση την ΠΟΛ 1217/2015 (ημερομηνία έκδοσης 24.09.2015), για όλα τα νομικά πρόσωπα, η προκαταβολή 
φόρου  αυξήθηκε  στο  100%  για  κέρδη  που  προκύπτουν  σε  φορολογικά  έτη  τα  οποία  αρχίζουν  από  την 
01.01.2014 και μετά. Οι ανωτέρω αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας είχαν ως απόρροια α) την αύξηση των 
υποχρεώσεων  της  εταιρείας  από  φόρο  εισοδήματος  και  β)  την  αύξηση  των  απαιτήσεων  από  το  ελληνικό 
δημόσιο, που περιλαμβάνονται στο κονδύλι  της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Λοιπές απαιτήσεις»  κατά 
€5.590  χιλ.  Παράλληλα,  αύξηση  σημείωσαν  και  οι  υποχρεώσεις  από  λοιπούς  φόρους,  κυρίως  λόγω  της 
αύξησης  των  υποχρεώσεων  της  μητρικής  Εταιρείας  προς  το  Ελληνικό  Δημόσιο  για  απόδοση ΦΠΑ,  η  οποία 
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οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις που πραγματοποιούνται παραδοσιακά το μήνα Δεκέμβριο, λόγω έντονης 
εποχικότητας που τις χαρακτηρίζει. 

 

Η ανάλυση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου έχει ως εξής: 

 

(ποσά σε χιλ. €)  31.12.2015     30.06.2015 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  50.112    33.349 

Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους   21.848    6.662 

Σύνολο  71.960    40.011 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Στις υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται ο αναβαλλόμενος φόρος. 

 

3.18.9  Χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  ενοποιημένων  ταμειακών  ροών  χρήσεων  περιόδου 
01.07‐31.12.2015 

 

Η  ανάλυση  των  ταμειακών  ροών  του Ομίλου  Jumbo  για  την  περίοδο  01.07.‐31.12.2015  και  την  αντίστοιχη 
περίοδο της χρήσης 2014/2015 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO 

(ποσά σε χιλ. €)  31.12.2015    31.12.2014
 Έμμεση Μέθοδος     
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 161.618    121.752
Τόκοι πληρωθέντες  (3.211)    (3.624)
Καταβεβλημένοι φόροι  (12.469)    (10.347)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 145.938    107.781
     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (20.031)    (31.815)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 522    391
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής ‐     ‐
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  ‐     (6.268)

Τόκοι εισπραχθέντες  3.285    4.880

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (16.224)    (32.812)
  

   

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της εταιρείας  ‐     (24.483)
Αναληφθέντα δάνεια  941    ‐
Εξοφλήσεις δανείων  (2.670)    (20.040)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων ‐     (1.374)
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Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (1.729)    (45.896)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  127.985    29.073

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 298.918    287.567
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα  και ισοδύναμα (507)    (179)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου 426.396    316.461
  

   

Διαθέσιμα στο ταμείο   3.489    3.610
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών 5.822    25.298
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  417.086    287.553

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 426.396    316.461

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή:  Δημοσιευμένες  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2015‐31.12.2015,  οι  οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

Η περιγραφή των μεταβολών των ταμειακών ροών του Ομίλου Jumbo για την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 και 
την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της χρήσης 2014/2015 παρατίθεται στην ενότητα 3.10.2 «Ταμειακές Ροές» 
του Εγγράφου. 

 

3.18.10 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές της ενοποιημένης καθαρής θέσης 
περιόδου 01.07.‐31.12.2015 

 

Στους  παρακάτω  πίνακες  ακολουθούν  οι  καταστάσεις  των  μεταβολών  των  Ιδίων  Κεφαλαίων  του  Ομίλου 
Jumbo για την περίοδο 01.07.‐31.12.2015 και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της χρήση 2014/2015: 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

Συναλλαγματικές 
διαφορές 
μετατροπής 

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ 161.911 7.702 (893) 36.111 586 1.798 323.996 (855) 266.852 797.209

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου

67 67

Τακτικό αποθεματικό 3.760 (3.760) ‐ 

Έκτακτα Αποθεματικά ‐  72.792 (72.792) ‐ 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες  ‐  67 ‐  3.760 ‐  ‐  72.792 ‐  (76.552) ‐ 

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.07.‐31.12.2015 72.520 72.520

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ξένων θυγατρικών (721) (721)

Κέρδη /(Ζημιές )αποτίμησης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 

(2.501) (2.501)

Λοιπά συνολικά έσοδα  43 ‐  43

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου ‐  ‐  (721) ‐  (2.501) ‐  ‐  43 72.520 69.341

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2015 161.911 7.769 (1.614) 39.871 (1.915) 1.798 396.788 (812) 262.819 866.616

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.07.‐31.12.2015
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Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

Συναλλαγματικές 
διαφορές 
μετατροπής 

Τακτικό 
αποθεματικό

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Έκτακτα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2014, σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ

161.911.113 7.702.078 (635.628) 32.136.235 2.980.969 1.797.944 302.907.227 (351.378) 236.061.799 744.510.358

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου

Μερίσματα πληρωθέντα (24.491) (24.491) (48.982)

Τακτικό αποθεματικό 3.687 (3.687) ‐ 

Έκτακτα Αποθεματικά 45.580 (45.580) ‐ 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες  ‐  ‐  ‐  3.687 ‐  ‐  21.089 ‐  (73.757) (48.982)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.07.‐31.12.2014 62.666.008 62.666.008

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ξένων θυγατρικών (346) (346)

Κέρδη /(Ζημιές )αποτίμησης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 

(1.277) (1.277)

Λοιπά συνολικά έσοδα  (3) (3)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου ‐  ‐  (346) ‐  (1.277) ‐  ‐  (3) 62.666 61.040
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2014 161.911 7.702 (981) 35.823 1.704 1.798 323.996 (354) 224.970 756.569

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ JUMBO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.07.‐31.12.2014

 
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 01.07.2015‐31.12.2015, οι οποίες 
συνοδεύονται  από  τις  συγκριτικές  ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  ενδιάμεσης  περιόδου  01.07.2014  – 
31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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3.19 Μερισματική Πολιτική  
 

Τα καθαρά κέρδη της Jumbo διανέμονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το καταστατικό της και με 
την  επιφύλαξη  του  άρθρου  44α  του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως  ισχύει.  Ειδικότερα,  η  διάθεση  των  κερδών  της 
Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος 
δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με 
το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα 
τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 
Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει).  

γ) Η Γενική Συνέλευση  διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων 
κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος.  

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον μέτοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής 
Γενικής  Συνέλευσης  που  ενέκρινε  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις.  Ο  τρόπος,  ο  χρόνος  και  ο  τόπος 
καταβολής  ανακοινώνεται  από  την  Εταιρεία  μέσω  των  μέσων  ενημέρωσης  που  προβλέπονται  στο  ν. 
3556/2007 και στις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά 
την  παρέλευση  πέντε  (5)  ετών  από  το  τέλος  του  έτους,  κατά  το  οποίο  ενέκρινε  τη  διανομή  του  η  Γενική 
Συνέλευση. 

Σε  ότι  αφορά  τη  διαδικασία  κατάθεσης  των  μετόχων,  προκειμένου  να  συμμετέχει  ο  μέτοχος  στις  Γενικές 
Συνελεύσεις  των  μετόχων  της  Εταιρείας  και  τη  διαδικασία  πληρωμής  του  μερίσματος,  εφαρμόζονται  τα 
προβλεπόμενα  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  και  Εκκαθάρισης  του  Συστήματος  Άυλων  Τίτλων  της  ΕΛ.ΚΑ.Τ, 
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Σύμφωνα  με  την  ελληνική  εταιρική  νομοθεσία,  οι  εταιρείες  υποχρεούνται  κάθε  χρόνο  να  διανέμουν  σε 
μετρητά,  στους  μετόχους  μέρισμα  ίσο  με  ποσοστό  τουλάχιστον  35%  των  καθαρών  ετήσιων  κερδών  τους, 
εφόσον υπάρχουν, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και τυχόν κερδών προερχόμενων από την 
εκποίηση μετοχών που περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν 
εφαρμόζονται, στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με πλειοψηφία τουλάχιστον 
65%  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ανώνυμης  εταιρείας,  αποφασίσει  σχετικά.  Στην 
περίπτωση  αυτή,  το  μη  διανεμόμενο  μέρισμα  μεταφέρεται  στα  βιβλία  της  ανώνυμης  εταιρείας  σε  ειδικό 
λογαριασμό αποθεματικού προς  κεφαλαιοποίηση.  Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία, 
εντός  τετραετίας  από  το  χρόνο  σχηματισμού  του,  να  το  κεφαλαιοποιήσει,  με  έκδοση  νέων  μετοχών  που 
παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70% 
τουλάχιστον  του  καταβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου.  Η  ελληνική  εταιρική  νομοθεσία  επίσης  απαιτεί  να 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής: 

Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους,  εάν η καθαρή θέση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή τη διανομή, είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον 
των μη διανεμομένων αποθεματικών. 

Παράλληλα, το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων 
της  τελευταίας  χρήσης  που  έχει  λήξει  προσαυξημένο  με  τα  κέρδη  που  προέρχονται  από  προηγούμενες 
χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή 
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τους  και  μειωμένο  κατά  το  ποσό  των  ζημιών  προηγούμενων  χρήσεων  και  τα  ποσά  που  επιβάλλεται  να 
διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

Επίσης,  μπορεί  να  καταβληθεί  προμέρισμα,  εφόσον  δημοσιευτούν  ενδιάμεσες  χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη διανομή του προμερίσματος και υποβληθούν στο καθ’ ύλη 
αρμόδιο  Υπουργείο  (σήμερα  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού).  Το  ποσό  που  καταβάλλεται,  ως 
προμέρισμα,  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  50%  των  καθαρών  κερδών  που  εμφανίζονται  στις  ενδιάμεσες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Η  από  17.10.2014  ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Jumbo  ενέκρινε,  μεταξύ  άλλων,  την 
διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2013/2014 μικτού ποσού ευρώ 24.490.756,62, ήτοι 
ευρώ 0,18  (μικτό  ποσό)  ή    ευρώ 0,162  (καθαρό  ποσό)  ανά  μετοχή.  Η  πληρωμή  του  ανωτέρου  μερίσματος 
ξεκίνησε στις 30.10.2014. 

Επιπλέον,  η  από  12.12.2014  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Εταιρείας,  ενέκρινε  τη  διανομή 
έκτακτου  μερίσματος  ίσου  με  ευρώ  0,18  (μικτό  ποσό)  ή    ευρώ  0,162  (καθαρό  ποσό)  ανά  μετοχή,  από 
φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα της χρήσης που έληξε 
την  30.06.2013.  Η  πληρωμή  του  ανωτέρου  μερίσματος  ξεκίνησε  στις  05.01.2015.  Η  ανωτέρω  απόφαση 
εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 11.11.2015. 

Η  από  11.11.2015  ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Jumbo  αποφάσισε  τη  μη  διανομή 
μερίσματος για την χρήση 2014/2015, και την μεταφορά των κερδών εις νέον, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της Εταιρείας. 

Τυχόν  μελλοντική  διανομή  μερισμάτων  παραμένει  αντικείμενο  απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  των 
μετόχων της Εταιρείας.   

 

3.20 Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες  
 

Στο  πλαίσιο  της  άσκησης  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  τους,  τόσον  η  Εταιρεία  όσον  και  οι  λοιπές 
εταιρείες του Ομίλου συμμετέχουν ως διάδικοι σε δίκες υποθέσεων αστικής και διοικητικής διαδικασίας. Με 
στοιχεία  της  31  Δεκεμβρίου  2015,  ο  Όμιλος  έχει  σχηματίσει  πρόβλεψη  για  σημαντικές  επίδικες  ή  υπό 
διαιτησία  διαφορές  δικαστικών  ή  διοικητικών  οργάνων  συνολικού  ποσού  €70.229,  το  οποίο  αφορά  εξ 
ολοκλήρου την Εταιρεία. 

Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι ούτε η Jumbo ή κάποιο άλλο μέλος του Ομίλου της, ούτε η Τανοσίριαν, εμπλέκονται 
σε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών, οι οποίες εκκρεμούν ή 
ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της Εταιρείας, για τις οποίες η Εταιρεία είναι ενήμερη), η έκβαση της οποίας 
μπορεί να έχει ή μπορεί να είχε κατά τη διάρκεια των 12 προηγουμένων από την ημερομηνία του Εγγράφου 
μηνών  σημαντική  επίδραση  στην  χρηματοοικονομική  κατάσταση  ή  στα  αποτελέσματα  της  Jumbo  και  του 
Ομίλου. 

 

 

3.21 Σημαντικές αλλαγές στην οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου  
 

Τα σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της  Jumbo  και  του Ομίλου 
της  από  την  ημερομηνία  σύνταξης  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  31  Δεκεμβρίου  2015  έως  την 
ημερομηνία του Εγγράφου αναφέρονται παρακάτω: 

 

Μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  JUMBO  AEE  συνεδρίασε  την  15.02.2016,  κατόπιν  της  παραίτησης  λόγω  της 
συνταξιοδότησης  της  κας  Βερναδάκη  Καλλιόπης  από  τις  θέσεις  που  κατείχε  ως  Εκτελεστικό  Μέλος  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  και  ως  Διευθύνουσα  Σύμβουλος  της  Εταιρείας,  με  θέμα  την  αντικατάσταση  του 
παραιτηθέντος  μέλους  και  ανασυγκρότηση  του  Δ.Σ.  σε  σώμα.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  την 
αντικατάσταση  του  ανωτέρω  εκτελεστικού  μέλους  του  ΔΣ  από  την  κα.  Σοφία  Βακάκη.  Η  εκλογή  της  κας 
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Βακάκη εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 
18.05.2016. 

 

Δίκτυο Καταστημάτων και αποθηκευτικοί χώροι  

Όπως έχει προαναγγελθεί στόχος της Εταιρείας αποτελεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση του υπάρχοντος 
δικτύου  και  υποδομών  της  Εταιρείας  μέσω  της  επαναξιολόγησης  αλλά  και  αναβάθμισης  των  παλαιών 
καταστημάτων καθώς και η επέκταση του δικτύου σε σημεία που δεν έχει ακόμα παρουσία η Εταιρεία με την 
προσθήκη νέων καταστημάτων τα επόμενα χρόνια. Στα πλαίσια της ανωτέρω αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος 
δικτύου  η  εταιρεία  τερμάτισε  τη  λειτουργία  δύο  μικρών  ενοικιαζόμενων  καταστημάτων  τον  Ιανουάριο  του 
2016.  

Kατά συνέπεια,  ο Όμιλος  μέχρι  την ημερομηνία  έγκρισης  της  εξαμηνιαίας  Έκθεσης  για  την περίοδο 01.07.‐
31.12.2015 διέθετε ένα δίκτυο 71 καταστημάτων σε τέσσερις χώρες.  Αναλυτικά διέθετε 51 καταστήματα στην 
Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e‐jumbo.  

Κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015/2016 H JUMBO AEE προχώρησε επέκταση της συνεργασίας με την 
εταιρεία Veropoulos Dooel. Η συνεργάτιδα εταιρεία αναμένεται  να επεκτείνει    τη δραστηριότητά  της με  το 
άνοιγμα ενός καταστήματος στη Σερβία. 

Επίσης,  τον Μάρτιο  του 2016  η  Εταιρεία προχώρησε σε αγορά αποθηκών στη Θήβα συνολικής  επιφάνειας 
36.294 τ.μ. επί οικοπέδου 78.845 τ.μ. 

 

3.22 Πρόσθετες πληροφορίες 
 

3.22.1 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Jumbo  κατά  την  31  Δεκεμβρίου  2015  και  κατά  την  18.05.2016,  ημερομηνία  της 
Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  που  ενέκρινε  την  παρούσα  Συγχώνευση,  ανήρχετο  στο  ποσό  των 
€161.911.113,21 και διαιρείτο σε 136.059.759 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μια.  

Σύμφωνα  με    την  από  18.05.2016  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  Jumbo, 
εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Τανοσίριαν από την Jumbo.  

Συνεπεία της ως άνω Συγχώνευσης, η οποία  εγκρίθηκε δυνάμει της υπʼ αριθμ. πρωτ. 58238/02.06.2016 (ΑΔΑ: 
7ΨΓ54653Ο7‐ΓΡΘ) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,  το μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε €119.732.587,92    διαιρούμενο σε 136.059.759  κοινές ονομαστικές μετά 
ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,88  ανά μετοχή. 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.  

Δεν  υπάρχουν  προνομιούχες  μετοχές,  ιδρυτικοί  τίτλοι  ή  κινητές  αξίες  μετατρέψιμες  σε  μετοχές  ή 
ανταλλάξιμες με μετοχές της Εταιρείας.  

Σύμφωνα  με  δήλωση  της  Εταιρείας,  δεν  υφίστανται  συμφωνίες  που  να  προβλέπουν  ότι  το  κεφάλαιο 
οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.  

Δεν  υπάρχουν  συμφωνίες  για  δικαίωμα  ή/και  υποχρέωση  απόκτησης  συμμετοχής  στο  κεφάλαιο  της 
Εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχει δέσμευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο μέλλον. 

Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας. Τα δικαιώματα των μετοχών 
της Εταιρείας περιγράφονται στην ενότητα 4.5.1 «Δικαιώματα Μετόχων» του Εγγράφου. 

 

Ίδιες Μετοχές 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο  Αθηνών  εταιρείες  μπορούν,  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  τους,  να 
αποκτούν  ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10%  του συνόλου  των μετοχών 
τους, για τους αναφερόμενους σκοπούς και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες του άρθρου 16 του 
Κ.Ν. 2190/1920.  
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Η  Γενική  Συνέλευση  της  Εταιρείας  που  πραγματοποιήθηκε  στις  03.11.2011  αποφάσισε  τη  δυνατότητα 
απόκτησης  από  την  Εταιρεία  ιδίων  μετοχών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  του  Κ.Ν.  2190/1920.  Ειδικότερα  η 
Εταιρεία θα δικαιούται εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών, που θα αρχίσει από την ημερομηνία, που θα 
ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σχετική απόφασή του, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών 
μέχρι  το  πέντε  (5%)  του  εκάστοτε  ολοσχερώς  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας,  με 
κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ τριών  (3) και ως ανώτατη τιμή αγοράς τους το ποσό έξι ευρώ και 
πενήντα λεπτών  (6,50) η  κάθε μία.  Εάν ενεργοποιηθεί η σχετική απόφαση,  η Εταιρεία θα συμμορφωθεί σε 
σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 2273/2003 της 
Επιτροπής  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  τύχουν  εφαρμογής  όλες  οι  προϋποθέσεις  του  Κανονισμού  2273/2003  της 
Επιτροπής  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εφαρμογής  του  προγράμματος  θα  υπάρχει  πλήρης 
ενημέρωση και διαφάνεια με την γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό τόσο των σχετικών αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των συναλλαγών, που θα διενεργούνται με βάση αυτή. Η 
υλοποίηση  του  προγράμματος  αγοράς  ιδίων  μετοχών  δεν  είναι  υποχρεωτική,  η  διοίκηση  της  εταιρείας 
δύναται  κατά  τη  διακριτική  της  ευχέρεια  να  μην  υλοποιήσει  το  πρόγραμμα  ή/και  να  το  τροποποιήσει 
αναλόγως. Η αγορά ιδίων μετοχών θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι ενδεικτικά, κυρίως η 
ύπαρξη άλλων  επενδυτικών  ευκαιριών  και  η  διαθεσιμότητα  των  κεφαλαίων  της.  Τέλος η  Γενική  Συνέλευση 
παραχώρησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο  την ειδική εντολή,  την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως 
αποφασίσει για την έναρξη του προγράμματος, να παρακολουθεί τη σχετική διαδικασία, να επιμελείται για 
την  τήρηση  όλων  των  υποχρεωτικών  διατυπώσεων,  ανακοινώσεων  και  δημοσιεύσεων  και  να  λαμβάνει 
οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη νεότερη απόφαση για  την υλοποίηση ή  την  τροποποίηση ή ακόμη και  την 
οριστική  ματαίωση  της  υλοποίησης  της  παρούσας  απόφασης,  ανάλογα  με  την  επικρατούσα  οικονομική 
κατάσταση, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας. 

Κατά την 31.12.2015, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε οι θυγατρικές της εταιρείες κατέχουν μετοχές 
της Εταιρείας. 

 

3.22.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Κατά  την  περίοδο  που  καλύπτουν  οι  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  του  Εγγράφου  και  μέχρι  την 
ημερομηνία δημοσίευσής του  (δηλαδή από 01.07.2013  έως σήμερα),  οι μόνες μεταβολές που επήλθαν στο 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν οι ακόλουθες: 

 

(1)Με την από 9.9.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του 
υφιστάμενου  ολοσχερώς  καταβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Eταιρείας,  που  ανερχόταν  στο 
ποσό  των  ευρώ  εκατόν  πενήντα  τεσσάρων  εκατομμυρίων  εξακοσίων  ενενήντα  τριών  χιλιάδων 
εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και 0,44 (€ 154.693.664,44), κατά το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα 
επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,79 (€ 177.834,79), με την έκδοση εκατόν σαράντα 
εννέα  χιλιάδων  τετρακοσίων  σαράντα  μιας  (149.441)  νέων  κοινών  ονομαστικών  μετοχών  της 
Eταιρείας,  ονομαστικής  αξίας  ευρώ  ενός  και  0,19  (€  1,19)  η  κάθε  μία,  το  οποίο  προήλθε  από  τη 
μετατροπή,  την  8.9.2013,  συνολικά  εξήντα  επτά  χιλιάδων  τετρακοσίων  ενενήντα  δύο  (67.492) 
ομολογιών  του  Μετατρέψιμου  Ομολογιακού  Δανείου  της  7.6.2006,  ονομαστικής  αξίας  και  τιμής 
διάθεσης  στο  άρτιο  ποσού  ευρώ  δέκα  (10,00)  η  κάθε  μία.  Η  υπέρ  το  άρτιο  προκύψασα  διαφορά 
ποσού  ευρώ  τετρακοσίων  ενενήντα  επτά  χιλιάδων  ογδόντα  πέντε  και 0,21  (€ 497.085,21)  ήχθη  σε 
πίστωση  του  λογαριασμού  «Διαφορά  από  έκδοση  μετοχών  υπέρ  το  άρτιο».  Μετά  την  ανωτέρω 
αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανήλθε στο ποσό των 
ευρώ εκατόν πενήντα  τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μιας  χιλιάδων  τετρακοσίων 
ενενήντα  εννέα  και  0,23  (€  154.871.499,23),  διαιρούμενο  σε  εκατόν  τριάντα  εκατομμύρια  εκατόν 
σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (130.144.117) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε 
την 15.10.2013. 

(2)Με απόφαση της από 12.2.2014 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eταιρείας 
εγκρίθηκε  η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  αυτής  κατά  το  συνολικό  ποσό  των  ευρώ  επτά 
εκατομμυρίων  τριάντα  εννέα  χιλιάδων  εξακοσίων  δέκα  τριών  και  ενενήντα  οκτώ  λεπτών 
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(7.039.613,98),  με  την  κεφαλαιοποίηση  των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών:  α)  του ποσού 
των  ευρώ  έξι  εκατομμυρίων  οκτακοσίων  εβδομήντα  οκτώ  χιλιάδων  επτακοσίων  ογδόντα  δύο  και 
πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από 
έκδοση  μετοχών  υπέρ  το  άρτιο  και  β)  του  ποσού  των  ευρώ  εκατόν  εξήντα  χιλιάδων  οκτακοσίων 
τριάντα ενός και  τριάντα εννέα λεπτών  (160.831,39), που αποτελεί μέρος  των υπαρχόντων ειδικών 
αποθεματικών  από  φορολογηθέντα  μη  διανεμηθέντα  κέρδη  της  Εταιρείας,  η  οποία 
πραγματοποιήθηκε με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα 
λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας 
σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση 
το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό 
των  ευρώ  εκατόν  εξήντα  ενός  εκατομμυρίων  εννιακοσίων  ένδεκα  χιλιάδων  εκατόν  δέκα  τριών  και 
είκοσι ενός λεπτών (161.911.113,21), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα 
χιλιάδες  επτακόσιες  πενήντα  εννέα  (136.059.759)  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  ευρώ  ενός  και  δέκα 
εννέα  λεπτών  (1,19)  η  κάθε  μία.  Η  διαπραγμάτευση  των  νέων  μετοχών  στο  Χ.Α.  ξεκίνησε  την 
11.03.2014. 

(3)Με  απόφαση  της  από  18.05.2016  Έκτακτης  Καταστατικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της 
Εταιρείας  εγκρίθηκαν:  (i)  η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  κατά  το  εισφερόμενο 
μετοχικό  κεφάλαιο  της  Aπορροφώμενης  εταιρείας  «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  ποσού  ενός  εκατομμυρίου  εβδομήντα  οκτώ  χιλιάδων  οκτακοσίων  ευρώ 
(€1.078.800), (ii) η μείωση του  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια 
διακόσιες  εξήντα  μία  χιλιάδες  τριακόσια  εξήντα  τέσσερα  ευρώ  και  εβδομήντα  δύο  λεπτά 
(€43.261.364,72), εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων 
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ (36.354.088) μετοχών της Εταιρείας που κατέχονταν από 
την  Aπορροφώμενη  εταιρεία  «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ονομαστικής  αξίας  ενός  ευρώ  και  δέκα  εννέα  λεπτών  (€1,19)  εκάστης  (ήτοι  κατά  το  ποσό  των 
(36.354.088 Χ €1,19) = €43.261.364,72) και (iii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
κεφαλαιοποίηση  αποθεματικών,  για  λόγους  στρογγυλοποίησης  της  νέας  ονομαστικής  αξίας  των 
μετοχών κατά ποσό  τεσσάρων χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43). 
Συνεπεία  των ανωτέρω,  το μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας ανέρχεται  στο ποσό  των  εκατόν  δέκα 
εννέα  εκατομμυρίων  επτακοσίων  τριάντα  δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  ογδόντα  επτά  ευρώ  και 
ενενήντα  δύο  λεπτών  (€119.732.587,92),  διαιρούμενο  σε  εκατόν  τριάντα  έξι  εκατομμύρια  πενήντα 
εννέα  χιλιάδες  επτακόσιες  πενήντα  εννέα  (136.059.759)  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας 
ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) εκάστης. 

 

3.22.3 Καταστατικό  

Το Καταστατικό της Jumbo δεν περιέχει διατάξεις που να αποκλίνουν από τις αντίστοιχες του Κ.Ν.2190/1920. 

Εταιρικός Σκοπός  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, σκοπός της Jumbo είναι: 

1. Η  παραγωγή,  εισαγωγή  και  εμπορία  παιχνιδιών,  παιδικών  αμαξωμάτων,  επίπλων,  βρεφικών  ενδυμάτων, 
ειδών  βρεφικών  και  βρεφανάπτυξης,  ειδών  βιβλιοχαρτοπωλείου,  εποχιακών  ειδών  και  διαφόρων 
παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και αξεσουάρ γενικά εμπορευμάτων για βρέφη, νήπια, παιδιά, για όλη 
την οικογένεια, για το σπίτι, για τα ζώα και για τον ελεύθερο χρόνο. 

2. Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, μέσω καταστημάτων πώλησης ή/και από απόσταση μέσω 
καταστημάτων  ηλεκτρονικού  εμπορίου  (e‐shop),  όλως  ενδεικτικά  των  εξής  εμπορευμάτων  και  ειδών 
προϊόντων: 

α.  Οποιωνδήποτε  ειδών  βιοτεχνίας  και  βιομηχανίας,  όπως  επίπλων  και  μικροεπίπλων,  σκευών,  πλαστικών 
προϊόντων,  ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών  συσκευών,  καλλυντικών,  απορρυπαντικών,  σαπουνιών,  υαλικών, 
τουριστικών  ειδών,  βιβλίων,  σχολικών,  χαρτικών,  συστημάτων  αναπαραγωγής  εικόνας  και  ήχου,  ταινιών 
εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου  (βινυλίου, compact disk, cd‐rom, dvd 
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κλπ.),  ειδών αθλητικών  και  αθλητικού  εξοπλισμού,  εποχιακών,  δώρων,  διακόσμησης,  στολισμού,  γραφείου 
και οικιακής χρήσης, κηπευτικού χώματος, φυτών και σπόρων φυτών, οποιωνδήποτε χρηστικών αντικειμένων 
και  μικροαντικειμένων  από  οποιοδήποτε  υλικό,  αφισών  (πόστερς),  πινάκων  ζωγραφικής,  διαφημιστικού 
υλικού και συναφών προς τα ανωτέρω ειδών για τα βρέφη, τα νήπια, τα παιδιά, τους γονείς, το σπίτι και το 
αυτοκίνητο. Επίσης, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, προοριζομένων για παραγωγή ή/και συσκευασία 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών εμπορευμάτων και προϊόντων πάσης φύσης.  

β.  Ειδών  κλωστοϋφαντουργίας  και  νεωτερισμών  κάθε  φύσης  και  μορφής  όπως  ανδρικών,  γυναικείων  και 
παιδικών,  ειδών  ένδυσης  και  υπόδησης,  δερματίνων  ειδών,  αθλητικών  ειδών,  οργάνων  αθλητισμού  και 
γυμναστικής και λοιπών παρακολουθημάτων και αξεσουάρ όλων των ειδών αυτών,  καθώς και  των πρώτων 
υλών από τις οποίες παράγονται αυτά, δηλαδή κλωστών, υφασμάτων, δερμάτων κλπ. 

γ.  Τυποποιημένων  τροφίμων,  ποτών,  ύδατος,  αναψυκτικών,  γλυκών,  παγωτών,  ζαχαρωδών  προϊόντων  και 
άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας,  ζαχαροπλαστικής,  καραμελοποιίας και σοκολατοποιίας και γενικά ειδών 
διατροφής.  

δ. Οποιωνδήποτε ειδών περιποίησης και φροντίδας για κατοικίδια ζώα και πτηνά καθώς και τυποποιημένων 
ή/και και παρασκευασμένων τροφών αυτών, σε οποιαδήποτε συσκευασία.  

ε. Προϊόντων καπνού, τσιγαρόχαρτου και λοιπών ειδών καπνιστών.  

3. Η  εκμετάλλευση  επιχειρήσεων  σνακ‐μπαρ,  καφενείου‐εστιατορίου,  που  θα  λειτουργούν  σε  χώρους 
εμπορικών κέντρων, εντός ή πλησίον των καταστημάτων της Εταιρείας. 

4. Η  μίσθωση  και  αγορά  ακινήτων  για  περαιτέρω  εκμετάλλευση,  όπως  ιδίως  με  ανοικοδόμηση,  σύσταση 
οριζοντίων ή καθέτων  ιδιοκτησιών, πώληση,  εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο  τρόπο αξιοποίηση  τους με 
σκοπό το κέρδος. 

5. Η  εκπόνηση  μελετών  και  η  παροχή  συμβουλών  με  τη  μορφή  συστήματος  δικαιόχρησης  (Franchising)  σε 
επιχειρήσεις  επί  θεμάτων  οργάνωσης,  διοίκησης,  διακίνησης  εμπορίου,  ανάπτυξης  και  μεταφοράς 
τεχνολογίας. 

6. Η  άσκηση  εμπορίας  και  η  ενέργεια  εμπορικών  πράξεων  στον  τομέα  των  εισαγωγών‐εξαγωγών  και  των 
αντιπροσωπειών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται 
τεχνογνωσία (know‐ how), τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. 

7. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές ή και 
διαφορετικό  αντικείμενο  εργασιών,  όπως  και  γενικά  η  συνεργασία  με  άλλες  επιχειρήσεις  με  οποιαδήποτε 
νομική μορφή. 

Η Γενική  Συνέλευση των  μετόχων της Εταιρείας,   με απόφασή της και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 
του Καταστατικού, μπορεί  να καθορίζει σαν σκοπό της Εταιρείας και τη διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας. 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο 
όργανό  της  και  δικαιούται  να  αποφασίζει  για  κάθε  υπόθεση  που  αφορά  την  Εταιρεία.  Οι  αποφάσεις  της 
δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή που διαφώνησαν. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία και αποφασίζει για: 

1.‐ Τροποποιήσεις του Καταστατικού και σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού 
κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως παρακάτω. 

2.‐ Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3.‐ Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

4.‐ Διάθεση των εσόδων κάθε χρόνου. 

5.‐ Έκδοση δανείου με Ομολογίες καθώς και με Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. 

6.‐ Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. 

7.‐ Διορισμό εκκαθαριστών και  

8.‐ Εκλογή Ελεγκτών. 

Στις  διατάξεις  της  προηγούμενης  παραγράφου  δεν  υπάγονται:  α)  αυξήσεις  που  αποφασίζονται  κατά  τις 
παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που 
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επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 13 και 
την  παράγραφο  4  του  άρθρου  17β  του  Κ.Ν.  2190/1920,  γ)  ο  διορισμός  με  το  καταστατικό  του  πρώτου 
διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του 
Κ.Ν. 2190/1920,  συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων  την  ιδιότητα 
τους  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  ε)  η  απορρόφηση  κατά  το  άρθρο  78  του  Κ.Ν.  2190/1920  ανώνυμης 
εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής 
κερδών  ή  προαιρετικών  αποθεματικών  μέσα  στην  τρέχουσα  εταιρική  χρήση  με  απόφαση  του  διοικητικού 
συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης. 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  22  του  Καταστατικού,  η  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Εταιρείας  συνέρχεται 
υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου 
δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη  (6) το πολύ μηνών από 
την  λήξη αυτής.  Εφόσον η  εταιρεία  είναι  εισηγμένη σε  χρηματιστήριο,  που  εδρεύει  στην  Ελλάδα,  η  γενική 
συνέλευση  μπορεί  να  συνέρχεται  και  στην  περιφέρεια  του  δήμου,  όπου  βρίσκεται  η  έδρα  του 
χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων 
όταν  το  κρίνει  αυτό  σκόπιμο.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  οφείλει  να  συγκαλέσει  τη  Γενική  Συνέλευση  των 
μετόχων με αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, 
ορίζοντας σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 

Το άρθρο 23 του Καταστατικού, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε 
σε  τακτική  είτε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας.  Με  εξαίρεση  τις 
επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται σε αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται 
είκοσι  (20)  τουλάχιστον  μέρες  πριν  τη  μέρα  που  έχει  ορισθεί  για  τη  συνεδρίαση  αφού  υπολογισθούν  και 
εξαιρετέες  ημέρες.  Η  μέρα  της  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης  της  Γενική  Συνέλευσης  και  η  μέρα  της 
συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 

Με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α' του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, 
με  τα  άρθρα  3  και  6  του  Ν.  3884/2010  και  ισχύουν  σήμερα,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διασφαλίζει  ότι  η 
προετοιμασία  και  η  διεξαγωγή  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  διευκολύνουν  την  αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι μπορούν να είναι εγκαίρως πλήρως ενημερωμένοι για όλα 
τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποιεί 
τη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  για  να  διευκολύνει  τον  ουσιαστικό  και  ανοιχτό  διάλογό  τους  με  την 
Εταιρεία.  

Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο είκοσι 
(20)  τουλάχιστον ημέρες πριν από  τη  Γενική Συνέλευση,  τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, 
πληροφορίες σχετικά με:  

• την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,  

•  τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής 
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα 
δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,  

• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα 
έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,  

• την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς 
συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,  

•  τον  προτεινόμενο  κατάλογο  υποψήφιων  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  τα  βιογραφικά  τους 
(εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και  

• το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.  

Τουλάχιστον  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας,  ο  Αντιπρόεδρος  και  ο  Διευθύνων 
Σύμβουλος,  παρίστανται  στη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων,  προκειμένου  να  παρέχουν  πληροφόρηση  και 
ενημέρωση  επί  θεμάτων  της  αρμοδιότητάς  τους,  που  τίθενται  προς  συζήτηση,  και  επί  ερωτήσεων  ή 
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διευκρινίσεων  που  ζητούν  οι  μέτοχοι.  Ο  Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης  διαθέτει  επαρκή  χρόνο  για  την 
υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους και την παροχή των σχετικών απαντήσεων.  

Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, 
το  αργότερο  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Για  κάθε  απόφαση 
προσδιορίζει  τον αριθμό  των μετοχών  για  τις  οποίες  δόθηκαν  έγκυρες ψήφοι,  την αναλογία  του μετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι,  το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό 
ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 
αυτήν  μέτοχοι  που  εκπροσωπούν  τουλάχιστον  το  1/5  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου.  Οι 
αποφάσεις  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των ψήφων που  εκπροσωπούνται  στη  Γενική  Συνέλευση. 
Κατ'  εξαίρεση,  όσον  αφορά  ορισμένες  σημαντικές  αποφάσεις,  (αυξήσεις,  εκτός  ορισμένων  εξαιρέσεων,  ή 
μειώσεις  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  μεταβολή  εθνικότητας  ή  του  εταιρικού  σκοπού,  συγχωνεύσεις, 
διασπάσεις,  μετατροπές,  παράταση  της  διάρκειας  ή  διάλυση  της  Εταιρείας  κ.λπ.),  η  Γενική  Συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που 
εκπροσωπούν  τουλάχιστον  τα  2/3  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου.  Οι  αντίστοιχες  αποφάσεις 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί απαρτία, συγκαλούνται επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 
του Κ.Ν. 2190/1920.  

Δικαιώματα Μετόχων και τρόποι άσκησής τους 

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται 
με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η άσκηση 
των  εν  λόγω  δικαιωμάτων  δεν  προϋποθέτει  την  δέσμευση  των  μετοχών  του  δικαιούχου  ούτε  την  τήρηση 
ανάλογης  διαδικασίας.  Οι  μέτοχοι  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  Γενική  Συνέλευση  μπορούν  να 
αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του 
κεφαλαίου,  στο  οποίο  αντιστοιχεί  η  καταβεβλημένη  αξία  της  μετοχής.  Κάθε  μετοχή  παρέχει  όλα  τα 
δικαιώματα που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της 
Εταιρείας.  

Αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων, προνομίων ή περιορισμών των υφιστάμενων κατόχων μετοχών της 
Εταιρείας, καθώς και των ενεργειών που απαιτούνται για την μεταβολή των δικαιωμάτων τους παρατίθενται 
στην ενότητα 4.5.1 «Δικαιώματα μετόχων». 

Δεν υπάρχουν όροι που επιβάλλονται από  το Καταστατικό,  τη διοικητική πράξη σύστασης ή  τον  εσωτερικό 
κανονισμό της Τράπεζας και οι οποίοι να διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του κεφαλαίου, αυστηρότεροι 
απ’ ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
 

3.23 Σημαντικές Συμβάσεις  

 

Σύμφωνα  με  δήλωση  της  Εταιρείας,  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  Εγγράφου,  η  Jumbo  ή 
οποιαδήποτε  εταιρεία  του  Ομίλου,  δεν  έχει  εξάρτηση  από  βιομηχανικές,  εμπορικές  ή  χρηματοοικονομικές 
συμβάσεις  ή  άδειες  εκμετάλλευσης  και  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας,  η  ύπαρξη  των  οποίων  θα  επηρέαζε  τις 
επιχειρηματικές  δραστηριότητες  ή  την  κερδοφορία  της,  υπό  την  έννοια  της  παραγράφου  6.4  του 
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (EK) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών, ούτε η Jumbo ούτε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου 
της  είχε  συνάψει  συμβάσεις  (εκτός  από  τις  συμβάσεις  πού  συνάπτονται  στο  σύνηθες  πλαίσιο  των 
δραστηριοτήτων  τους),  ως  συμβαλλόμενο  μέλος,  σύμφωνα  με  την  παρ.  22  του  Παραρτήματος  Ι  του 
Κανονισμού  809/2004,  βάσει  των  οποίων  έχουν  αναληφθεί  οποιεσδήποτε  σημαντικές  υποχρεώσεις  ή 
δεσμεύσεις για τον Όμιλο. 
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3.24  Πληροφορίες από τρίτους, γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και δηλώσεις συμφερόντων 

 

Έκθεση Γνωμοδότησης  

Η  έκθεση  για  την «Γνωμοδότηση  επί  του  Εύλογου  και  Λογικού  της  προτεινόμενης  σχέσης  ανταλλαγής  των 
μετοχών  των  συγχωνευόμενων  εταιρειών  JUMBO  AEE  ΚΑΙ  ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ  ΑΕ  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παράγραφος 4.1.4.1.3)» καταρτίστηκε μετά από αίτημα της Jumbo. 
Συντάχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Προκοπίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511), μέλος της ελεγκτικής 
εταιρείας  «PKF  Ευρωελεγκτική  Α.Ε.»,  Λεωφόρος  Κηφισίας  124,  11  526,  Αθήνα.  Η  εν  λόγω  Έκθεση 
Γνωμοδότησης,  η  οποία  περιγράφεται  στην  ενότητα  4.6.4  «Έκθεση  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  για  την 
αποτίμηση  των  Συγχωνευόμενων  Εταιρειών»  του  Εγγράφου,  έχει  αναπαραχθεί  πιστά  και  δεν  υπάρχουν 
παραλείψεις  που  καθιστούν  τις  αναπαραγόμενες  πληροφορίες  ανακριβείς  ή  παραπλανητικές  και 
περιλαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγκτή. 

Επισημαίνεται  πως  ο  υπογράφων  την  Έκθεση  Γνωμοδότησης,  ορκωτός  ελεγκτής  λογιστής  κ.  Προκοπίδης 
Αντώνης  είναι  ανεξάρτητος  σε  σχέση  με  τις  συγχωνευόμενες  εταιρείες,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  περί 
ανεξαρτησίας του ν. 3693/2008, για την τελευταία πριν από τη συγχώνευση πενταετία.  

 

3.25  Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Εγγράφου, μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφα 
των εγγράφων αυτών), τα οποία θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Jumbo 
στη διεύθυνση Κύπρου 9 και Ύδρας, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο, Αττικής: 

• Η  ετήσια  οικονομική  έκθεση  της  εταιρείας  Jumbo,  για  τη  χρήση  2013/2014,  που  περιλαμβάνει  τις 
δημοσιευμένες  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  για  την  οικονομική  χρήση  2013/2014  (01.7.2013‐
30.06.2014), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή.  

• Η  ετήσια  οικονομική  έκθεση  της  εταιρείας  Jumbo,  για  τη  χρήση  2014/2015,  που  περιλαμβάνει  τις 
δημοσιευμένες  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  για  το  2014/2015  (01.7.2014‐30.06.2015),  οι  οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

• Η  εξαμηνιαία  οικονομική  έκθεση  για  την  περίοδο  01.07.2015  –  31.12.2015  της  εταιρείας  Jumbo,  που 
περιλαμβάνει  τις  δημοσιευμένες  ενδιάμεσες  οικονομικές  καταστάσεις  για  την  περίοδο  01.07.2015  – 
31.12.2015,  οι  οποίες  καταρτίσθηκαν  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  ΔΠΧΑ  και  έχουν  επισκοπηθεί  από  Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή.  

• Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τανοσίριαν  (ισολογισμοί, προσαρτήματα και εκθέσεις διαχείρισης 
του διοικητικού συμβουλίου της Τανοσίριαν) για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2014 και την 31.12.2015 οι 
οποίες  συντάχθηκαν  βάσει  των  Ε.Λ.Γ.Σ.  και  ΕΛΠ αντίστοιχα  και  σύμφωνα με  τον  Κ.Ν. 2190/1920  και  έχουν 
ελεγχθεί από ελεγκτές. 

• Το Καταστατικό της Jumbo. 

• Το  από  05.04.2016  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης  των  συγχωνευόμενων  εταιρειών  «Jumbo  Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία» και «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία». 

• Tο πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Jumbo που συνεδρίασε στις 18.05.2016 και 
ενέκρινε τη Συγχώνευση. 

• Το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τανοσίριαν που συνεδρίασε στις 18.05.2016 
και ενέκρινε τη Συγχώνευση.  

• H  έκθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Jumbo,  με  ημερομηνία  11.04.2016,  προς  την  Έκτακτη  Γενική 
Συνέλευση  των  μετόχων  της  σύμφωνα  με  το  άρθρο  69§4  του  κ.ν.  2190/1920  και  το  άρθρο  4.1.4.1.3  του 
Κανονισμού  του Χ.Α.  αναφορικά με  το από 05.04.2016  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης με απορρόφηση  της 
εταιρείας Τανοσίριαν.  
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• Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τανοσίριαν με ημερομηνία 11.04.2016 προς την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση  των μετόχων  της αναφορικά με  τη  Συγχώνευση,  η  οποία συντάχθηκε σύμφωνα με  το άρθρο 69 
παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 

• Η  από  06.04.2016  «Έκθεση  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  για  τους  σκοπούς  του  Κανονισμού  του  Χ.Α. 
(παράγραφος 4.1.4.1.3) για την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τον προσδιορισμό της σχέσης 
ανταλλαγής  των  μετοχών  των  Συγχωνευόμενων  Εταιρειών»,  καθώς  και  η  από  20.06.2016  «Διευκρινιστική 
επιστολή επί των μεθόδων αποτίμησης που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των εταιρειών  JUMBO Α.Ε.Ε. 
και ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.» που συντάχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνιο Προκοπίδη  (Α.Μ.  ΣΟΕΛ 
14511), μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.». 

• Η  από  23.03.2016  «Έκθεση  Πιστοποίησης  της  Λογιστικής  Αξίας  κατά  την  07.03.2016  των  περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρείας Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία  (σύμφωνα με  τις διατάξεις 
των  άρθρων  1‐5  του  Ν.  2166/1993)»,  που  συντάχθηκε  από  τον  Ορκωτό  Ελεγκτή  –  Λογιστή  κ.  Γεώργιο 
Δεληγιάννη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 15791), μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton». 

• Οι  οικονομικές  καταστάσεις  των  θυγατρικών  εταιρειών  της  Jumbo  για  τις  χρήσεις  που  έληξαν  στις 
31.12.2014 και στις 31.12.2015.  

• Η  υπ  αριθμ.  πρωτ.  58238/02.06.2016  εγκριτική  απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και 
Τουρισμού,  σχετικά  με  την  τροποποίηση  του  άρθρου  5  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας  συνεπεία  της 
Συγχώνευσης και η υπ΄αριθμ. πρωτ. 58406/02.06.2016 καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο  της Εταιρείας, πλην  των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις 
συγκεκριμένες διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Εγγράφου. 

 

3.26 Πληροφορίες για τις Συμμετοχές 

Η Εταιρεία, κατά την 31.12.2015, είχε 8 άμεσες και έμμεσες συμμετοχές, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα 
3.8 «Οργανωτική Διάρθρωση» του Εγγράφου. 

 

Με  εξαίρεση  τις  θυγατρικές  εταιρείες  JUMBO  TRADING  LTD  και  JUMBO  EC.B  LTD,  δεν  υφίσταται  κατά  την 
31.12.2015  άμεση  ή  έμμεση  συμμετοχή  του  Εκδότη  με  λογιστική  αξία  (book  value)  που  να  αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον  10%  της  ενοποιημένης  καθαρής  θέσης  ή  με  αποτελέσματα  που  να  συμβάλλουν  κατά  10% 
τουλάχιστον στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ή ζημίες του Ομίλου. 

 

JUMBO TRADING LTD   

Η εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO TRADING LTD » είναι κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  (Limited). 
Ιδρύθηκε το έτος 1991. Έδρα αυτής είναι η Λευκωσία Κύπρου  (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της 
Λευκωσίας). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών Κύπρου με αριθμό Ε 44824. Δραστηριοποιείται 
στην Κύπρο στο ίδιο αντικείμενο με την Εταιρεία, δηλαδή το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών και συναφών ειδών. Η 
Jumbo κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 

Η θυγατρική  εταιρεία  JUMBO TRADING LTD  συμμετέχει με ποσοστό 100%  στο μετοχικό  κεφάλαιο  της ΑSPETΤO  
LTD   και η ΑSPETΤO   LTD συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της WESTLOOK SRL. Επιπλέον, η 
θυγατρική  εταιρεία  JUMBO  TRADING  LTD  συμμετέχει  με  ποσοστό  100%  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  RIMOKIN 
PROPERTIES LTD, της GEOCAM HOLDINGS LIMITED και GEOFORM LIMITED.   

 

JUMBO EC.B LTD 

Η εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO EC.B LTD» συστάθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2005 ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία 
Περιορισμένης  Ευθύνης  με  αριθμό  Μητρώου  –  Μερίδας  96904,  τόμος  1291  του  Πρωτοδικείου  Σόφιας  και 
σύμφωνα με τις πρόνοιες και προϋποθέσεις του αρ. 115 Ε.Ν. Έδρα αυτής η Σόφια Βουλγαρίας  (Bul. Bulgaria 51 
Sofia 1404). Δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, στο ίδιο αντικείμενο με την Εταιρεία, δηλαδή το λιανικό εμπόριο 
παιχνιδιών και συναφών ειδών. Η Jumbo κατέχει το  100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 
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3.27 Πληροφορίες  για  την  Τανοσίριαν  Ανώνυμη  Εμπορική  και  Επενδυτική  Εταιρεία 
(Απορροφώμενη) 

 

3.27.1 Γενικές Πληροφορίες 

H  Tανοσίριαν  Ανώνυμη  Εμπορική  και  Επενδυτική  Εταιρεία  (Απορροφώμενη)  ιδρύθηκε  το  έτος  1992,  ως 
ελληνική  ανώνυμη  εταιρεία  και  έχει  αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ  3005501000  (πρώην  ΑΡ.Μ.Α.Ε.  
26329/01AT/B/92/384(07). Η έδρα της βρίσκεται στην Φιλοθέη, Αττικής, επί της οδού Ελληνικού Στρατού 14, 
Τ.Κ.  15237,  και  η  διάρκειά  της  είχε  οριστεί  σε  πενήντα  (50)  έτη.  Για    τις  σχέσεις  της  με  το  εξωτερικό,  η 
επωνυμία της χρησιμοποιείται, ως εξής: «TANOCERIAN COMMERCIAL AND INVESTMENT S.A.». 

Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της Τανοσίριαν είναι: 

α.  Η  αγορά,  εισαγωγή  και  πώληση  με  κέρδος  στο  εσωτερικό  και  στο  εξωτερικό  ειδών  βιοτεχνίας  και 
βιομηχανίας γενικά, ειδών διακόσμησης, δώρων, επίπλωσης και οικιακής χρήσης και γενικά η ενέργεια κάθε 
εμπορικής εργασίας. 

β.  Η  εμπορία  ειδών  νεωτερισμού  κάθε  φύσης  και  ειδικότερα  ανδρικών,  γυναικείων  και  παιδικών  ειδών 
ένδυσης και υπόδησης, δερματίνων ειδών και λοιπών παρακολουθημάτων και αξεσουάρ αυτών,  καθώς και 
πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά δηλαδή υφασμάτων, δερμάτων κλπ. 

γ. Η εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, βρεφικών ενδυμάτων, αξεσουάρ ένδυσης και υπόδησης και 
συναφών ειδών για βρέφη και νήπια. 

δ.  Η  εμπορία  τυποποιημένων  τροφίμων,  ποτών,  γλυκών,  παγωτών,  ζαχαρωδών  προϊόντων  και  άλλων 
συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γενικά διατροφής, καθώς και η εμπορία  πρώτων υλών και 
υλικών συσκευασίας προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσης. 

ε.  Η  εκπόνηση  μελετών  και  η  παροχή  συμβουλών  σε  επιχειρήσεις  επί  θεμάτων  οργάνωσης,  διοίκησης, 
διακίνησης εμπορίου και μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης. 

στ.  Η  άσκηση  εμπορίας  και  η  ενέργεια  εμπορικών  πράξεων  στον  τομέα  των  εισαγωγών‐εξαγωγών  και  των 
αντιπροσωπειών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται 
τεχνογνωσία (know‐ how), τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. 

ζ.  Η  διενέργεια  κάθε  φύσης  ναυτιλιακής  εργασίας  ή  εργασίας  θαλάσσιου  τουρισμού,  όπως  ενδεικτικά  η 
αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση, εκμίσθωση και πώληση σκαφών κάθε τύπου και κατηγορίας. 

η. Η διαχείριση κάθε είδους σκάφους, η πρακτόρευση με προμήθεια ναυτιλιακών και ναυτικών εταιρειών και 
εργασιών,  ο  εφοπλισμός  και  γενικά  η  εκμετάλλευση  οποιουδήποτε  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  πλοίου,  και 
αντιπροσώπευση  και  πρακτόρευση  ημεδαπών  ή  αλλοδαπών  πλοιοκτητών  ή  ναυτιλιακών  εταιρειών,  όπως 
επίσης και εμπορικών οίκων που έχουν σχέση με τη ναυτιλία.                                      

θ.  Η  διενέργεια  ναυλώσεων  πλοίων  και  διαμεσολάβηση  μεταξύ  οποιωνδήποτε  τρίτων  για  κατάρτιση 
συμβάσεων ή διενέργεια εργασιών που σχετίζονται με το πλοίο. Η διενέργεια τουριστικών πλόων με πλοία, 
θαλαμηγούς  και  πλοιάρια  της  εταιρείας  ή  η  διαμεσολάβηση  με  κέρδος  μεταξύ  οποιωνδήποτε  τρίτων  για 
διενέργεια τέτοιων πλόων. Η εκναύλωση, με πλήρωμα ή χωρίς, θαλαμηγών, πλοίων ή πλοιαρίων σε Έλληνες ή 
αλλοδαπούς  για  ορισμένο  χρόνο,  ή  για  ορισμένα  ταξίδια,  ή  η  διαμεσολάβηση  με  κέρδος  για  διενέργεια 
τέτοιων ναυλώσεων, καθώς και η οργάνωση θαλασσίων περιηγήσεων (κρουαζιέρων) και εκδρομών. Η παροχή 
υπηρεσιών κάθε φύσης για τον ελλιμενισμό ιδιωτικών ή επαγγελματικών σκαφών, συντήρηση, και επισκευή 
τους με κάθε φύσης υλικά, τρόφιμα, ποτά, και γενικά εφόδια ελεύθερα ή τράνζιτ. 

ι.  Η  αγορά  ακινήτων  για  περαιτέρω  εκμετάλλευση,  όπως  ιδίως  με  ανοικοδόμηση,  σύσταση  οριζοντίων  ή 
καθέτων  ιδιοκτησιών,  πώληση,  εκμίσθωση  ή  με  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο  αξιοποίηση  τους  με  σκοπό  το 
κέρδος. 

ια  Η  αγορά,  πώληση,  μίσθωση  και  εκμίσθωση  αυτοκινήτων  οποιουδήποτε  τύπου  και  κατηγορίας  και  η 
εμπορία σχετικών ειδών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ αυτών. 
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Η  συμμετοχή  της  εταιρείας  σε  επιχειρήσεις  που  υφίστανται  ή  πρόκειται  να  συσταθούν  με  το  ίδιο  ή 
παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, όπως και γενικά η συνεργασία με οποιαδήποτε νομική 
μορφή. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίζει ως σκοπό της εταιρείας και τη διεξαγωγή κάθε 
άλλης εργασίας με απόφαση της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

 

Η Τανοσίριαν, πριν από την παρούσα Συγχώνευση, δραστηριοποιείτο στον κλάδο των επενδύσεων.  Η  εταιρεία 
κατείχε 36.354.088 μετοχές της Jumbo, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,72% των υφιστάμενων μετοχών της 
Απορροφώσας.  

Η Τανοσίριαν κατά την 31.12.2015 δεν απασχολούσε προσωπικό.   

 

3.27.2Μετοχικό κεφάλαιο – Κύριοι Μέτοχοι 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Τανοσίριαν  πριν  τη  Συγχώνευση,  ανερχόταν  σε  €1.078.800,  ήταν  ολοσχερώς 
καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 179.800 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας €6 έκαστη.  

Η μετοχική σύνθεση της Τανοσίριαν, πριν από την καταχώριση της Συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ, δηλαδή κατά την 
02.06.2016, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Μέτοχοι κατά την 02.06.2016  Αριθμός Μετοχών  % Συμμετοχής 
Tanocerian Maritime S.A. 179.790  99,99% 
Ιωάννα Τερζάκη του Χαρίδημου  10  0,01% 
Σύνολο  179.800  100,00% 

Πηγή: Εταιρεία. 

Η εταιρεία Tanocerian Maritime S.A. είναι εταιρεία συμφερόντων του κ. Ευάγγελου‐Απόστολου Βακάκη. 

 

3.27.3 Διοικητικό Συμβούλιο  

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Τανοσίριαν  εξελέγη  από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  30.06.2015  και  η 
θητεία  του  ορίσθηκε  πενταετής  λήγουσα  στις  30.06.2020.  Η  σύνθεση  του  Δ.Σ.  της  εταιρείας,  όπως  αυτό 
ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 11.01.2016 απόφασή του, είναι η ακόλουθη:  

 

Ονοματεπώνυμο  Θέση στο Δ.Σ. 
Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου  Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου  Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Βακάκης του Απόστολου‐Ευάγγελου Μέλος 
Σοφία Βακάκη του Απόστολου‐Ευάγγελου Μέλος 

 

Με την από 30.06.2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας λήφθησαν αποφάσεις για τη συγκρότηση του Δ.Σ. 
σε σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εκπροσώπηση και δέσμευση της 
εταιρεία. Με  το  από 11.01.2016  πρακτικό  του  Δ.Σ.  της  εταιρείας  γνωστοποιήθηκε  η  παραίτηση  της  κυρίας 
Καλλιόπης Βερναδάκης και βάσει του καταστατικού της εταιρείας  (άρθρο 14), εξελέγη αντικαταστάτης της η 
κυρία Ντεμίρη Κωνσταντίνα του Σταύρου ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας με θητεία 
που  λήγει  στις  30.06.2020,  βάσει  της  απόφασης  της  τακτικής  Γ.Σ.  της  30.06.2015.  Η  ανωτέρω  απόφαση 
επικυρώθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 29.02.2016. 

Σύμφωνα με την από 11.01.2016 απόφαση του Δ.Σ., για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων, εκπροσώπηση 
και  δέσμευση  της  εταιρείας  για  όλα  ανεξαιρέτως  τα  ζητήματα,  τα  οποία  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της και του νόμου, απαιτείται και αρκεί, 
μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου της 
εταιρείας, κας Κωνσταντίνας Ντεμίρη.  
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Δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τανοσίριαν, οι κκ.  Ιωάννης Οικονόμου και Σοφία Βακάκη, 
συμμετέχουν  και  στο  Δ.Σ.  της  Jumbo,  ως  Αντιπρόεδρος  και  Εντεταλμένη  Σύμβουλος  αντίστοιχα.  Επίσης,  η 
κυρία Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τανοσίριαν, είναι Προϊσταμένη των 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Jumbο.  

 

Σημειώνεται ότι, ουδείς από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβεται για τις υπηρεσίες του 
στο Δ.Σ. της Τανοσίριαν.  

 

3.27.4 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων  

Ημερομηνία  κλεισίματος  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  της  Τανοσίριαν  είναι  η  31η  Δεκεμβρίου 
εκάστου διαχειριστικού έτους. Η Τανοσίριαν δημοσιεύει μόνο εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

Οι  ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  Τανοσίριαν  για  τις  χρήσεις  που  έληξαν  την  31.12.2014  και  την 
31.12.2015,  συντάχθηκαν  βάσει  των  Ε.Λ.Γ.Σ.  και  ΕΛΠ  αντίστοιχα  και  σύμφωνα  με  τον    Κ.Ν.  2190/1920  και 
έχουν  ελεγχθεί  από  τους  ελεγκτές  κκ.  Αθανάσιο  Μπαντρά  (Α.Μ.Ο.Ε.  9992/24756)  και  Νικόλαο  Νικολέτο 
(Α.Μ.Ο.Ε. 9997/26538). 

Οι  δημοσιευμένες  ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  Τανοσίριαν  των  χρήσεων  2014  και  2015  έχουν 
εγκριθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 30.06.2015 και της 29.02.2016 αντίστοιχα.  

Τα στοιχεία  των δημοσιευμένων  ισολογισμών  και  των αποτελεσμάτων  χρήσεως  της  Τανοσίριαν  για  τις  δύο 
τελευταίες χρήσεις παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:  

 

(σε χιλ. ευρώ)  31.12.2015  31.12.2014 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Ενσώματα πάγια  0  0 
Λοιπός εξοπλισμός  0  8 
Σύνολο  0  8 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  799  799 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  0  1 
Σύνολο  799  800 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   799  808 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου  0  228 
Λοιπές απαιτήσεις  1.693  8.121 
Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο  0  10.250 
Προπληρωμένα έξοδα  0  0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  14.751  24.302 
Σύνολο κυκλοφορούντων  16.444  42.902 
Σύνολο Ενεργητικού  17.243  43.710 
     
Καθαρή θέση     
Καταβεβλημένα κεφάλαια     
Κεφάλαιο  4.394  4.394 
Καταθέσεις ιδιοκτητών  350  0 
Σύνολο  4.744  4.394 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  1.468  1.468 
Αποτελέσματα εις νέο  2.531  10.277 
Σύνολο  3.999  11.745 
Σύνολο καθαρής θέσης  8.743  16.140 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Λοιπές υποχρεώσεις  8.500  27.558 
Έσοδα επόμενων χρήσεων  0  12 
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Σύνολο υποχρεώσεων  8.500  27.570 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  17.243  43.710 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  Τανοσίριαν  για  την  χρήση  2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Ν. 2190/1920 
και ελεγχθεί από ελεγκτές. 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μεταβολών λογαριασμών του ισολογισμού της Τανοσίριαν: 

Οι «Λοιπές απαιτήσεις» της Τανοσίριαν διαμορφώθηκαν στις 31.12.2015 σε €1.693χιλ. έναντι €8.121χιλ. την 
31.12.2014,  παρουσιάζοντας  μείωση  κατά  79,15%.  Η  μείωση  αυτή  οφείλεται  στην  απόφαση  της  έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης της JUMBO, που έλαβε χώρα στις 12.12.2014, για διανομή μερίσματος ποσού €6.543χιλ., 
οπότε και αναγνωρίστηκε ως απαίτηση, το οποίο καταβλήθηκε στις 05.01.2015. 

Το «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο» της Τανοσίριαν μηδενίστηκε στις 31.12.2015 σε σχέση με αυτό της 31.12.2014, 
το  οποίο  ανερχόταν  σε €10.250  χιλ.,  καθώς  ρευστοποιήθηκαν  όλοι  οι  τίτλοι  το  2015.  Τα  χρήματα από  την 
ρευστοποίηση  των  τίτλων  κατατέθηκαν  σε  τραπεζικό  λογαριασμό  της  εταιρείας.  Οι  τίτλοι  αφορούσαν 
ομόλογα ελληνικού δημοσίου, εταιρικά ομόλογα εσωτερικού και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. 

Τα «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» της Τανοσίριαν διαμορφώθηκαν στις 31.12.2015 σε €14.751χιλ. από 
€24.302χιλ στις 31.12.2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 39,30%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην 
πληρωμή, το 2015, μερίσματος ποσού €27.555 χιλ., σε εκτέλεση της από 27.06.2014 απόφασης της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Παράλληλα, τα διαθέσιμα της εταιρείας αυξήθηκαν λόγω της 
ρευστοποίησης  του  χαρτοφυλακίου  της  και  της  είσπραξης  του  μερίσματος  από  την  Jumbo,  όπως  αυτά 
αναλύονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους.   

Τα  «Αποτελέσματα  εις  νέο»  διαμορφώθηκαν  στις  31.12.2015  σε  €2.531χιλ.,  παρουσιάζοντας  μείωση  κατά 
75,37% σε σχέση με τα αποτελέσματα εις νέο στις 31.12.2014, η οποία οφείλεται κυρίως στο ότι στα κέρδη εις 
νέον  της  χρήσης 2014  περιλαμβάνονται  και  αποθεματικά  από φορολογηθέντα  και  μη  διανεμηθέντα  κέρδη 
που διανεμήθηκαν το 2015 σε μορφή μερίσματος ύψους €8.500 χιλ., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
30.06.2015. 

Οι  καταθέσεις  ιδιοκτητών  ύψους  €350  χιλ.  που  εμφανίζονται  στον  ισολογισμό  της  31.12.2015  αφορούσαν 
καταθέσεις  μετόχου  οι  οποίες  προορίζονταν  σε  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τανοσίριαν,  η  οποία 
όμως αναβλήθηκε και εν συνεχεία οι καταθέσεις αυτές επιστράφηκαν στον μέτοχο. 

Οι «Λοιπές υποχρεώσεις» διαμορφώθηκαν στις 31.12.2015 σε €8.500 χιλ. από €27.558  χιλ. στις 31.12.2014, 
παρουσιάζοντας  μείωση  της  τάξης  του  69,16%.  Η  μείωση  αυτή  προέρχεται  από  την  πληρωμή,  το  2015,  
μερίσματος ποσού €27.555 χιλ., σε εκτέλεση της από 27.06.2014 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας, όπως προαναφέρθηκε,  σε συνδυασμό με τη λήψη νέας απόφασης για διανομή 
μερίσματος ποσού €8.500 χιλ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015. 

 

(σε χιλ. ευρώ)  2015  2014 
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  0  376 
Κόστος πωλήσεων  0  351 
Μικτό αποτέλεσμα  0  25 
Λοιπά συνήθη έσοδα  0  91 

0  116 
Έξοδα διοίκησης  ‐151  ‐116 
Έξοδα διάθεσης  ‐101  ‐687 
Λοιπά έξοδα και ζημίες  ‐30  ‐1.005 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων  0  ‐9.474 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων  54  13.239 
Λοιπά έσοδα και κέρδη  394  2 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  166  2.075 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  609  646 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  21  33 
Αποτελέσματα προ φόρων  754  2.688 
Φόροι εισοδήματος  0  0 
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Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  754  2.688 

Πηγή:  Δημοσιευμένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  Τανοσίριαν  για  την  χρήση  2015,  οι  οποίες  συνοδεύονται  από  τις 
συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Ν. 2190/1920 και 
ελεγχθεί από ελεγκτές. 

 

Τα «Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων» διαμορφώθηκαν κατά την χρήση 2015 σε €54χιλ. έναντι   €13.239 
χιλ. στη χρήση 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι στη χρήση 2014 η εταιρεία είχε έσοδα από μερίσματα 
από την Jumbo ύψους €13.087 χιλ. περίπου, αντίθετα με το 2015 που δεν υπήρχαν αντίστοιχα έσοδα. 

Η «Ζημία από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων» ύψους €9.474  χιλ., που επιβάρυνε την χρήση 2014, 
προέκυψε από πώληση ακινήτου.  

Η Τανοσίριαν διένειμε μερίσματα συνολικού ύψους €8,5 εκατ. το 2014 και €2,5 εκατ. το 2015. 

Η Tανοσίριαν δεν έχει συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με την Εταιρεία, εκτός από τη συμμετοχή της 
στο μετοχικό της κεφάλαιο.  

Κατά  την  χρήση  2014/2015  η  Jumbo  πραγματοποίησε  αγορές  από  την  Τανοσίριαν  αξίας  €419  χιλ.  και 
αντίστοιχα για τη χρήση 2013/2014 αξίας €395 χιλ. περίπου. 

Κατά την 31.12.2015 δεν υφίσταντο υποχρεώσεις της Τανοσίριαν έναντι της Jumbo ούτε απαιτήσεις.  

 

Ο  Ισολογισμός  Μετασχηματισμού  της  Τανοσίριαν,  που  αποτέλεσε  τη  βάση  για  τη  συγχώνευση  με 
απορρόφηση από την Jumbo, με ημερομηνία 07.03.2016 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

(σε χιλ. ευρώ)  07.03.2016 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια  0 
Λοιπός εξοπλισμός  0 
Σύνολο  0 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  799 
Σύνολο  799 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   799 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Λοιπές απαιτήσεις  1.694 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  14.397 
Σύνολο κυκλοφορούντων  16.091 
Σύνολο Ενεργητικού  16.890 
     
Καθαρή θέση    
Καταβεβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο  1.079 
Καταθέσεις ιδιοκτητών  0 
Σύνολο  1.079 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  1.468 
Αποτελέσματα εις νέο  ‐37 
Σύνολο  1.431 
Σύνολο καθαρής θέσης  2.510 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Λοιποί φόροι ‐ τέλη  0 
Λοιπές υποχρεώσεις  14.379 
Έσοδα επόμενων χρήσεων  0 
Σύνολο υποχρεώσεων  14.380 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  16.890 

Πηγή: Ισολογισμός μετασχηματισμού της Τανοσίριαν. 



 

Jumbo Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία                                      129  

 

(σε χιλ. ευρώ)  01.01‐07.03.2016 
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  0 
Κόστος πωλήσεων  0 
Μικτό αποτέλεσμα  0 
Λοιπά συνήθη έσοδα  0 

0 
Έξοδα διοίκησης  ‐21 
Έξοδα διάθεσης  ‐14 
Λοιπά έξοδα και ζημίες  0 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων    
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων    
Λοιπά έσοδα και κέρδη    
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  ‐35,799 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  1 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  2 
Αποτελέσματα προ φόρων  ‐37 
Φόροι εισοδήματος    
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  ‐37 

Πηγή: Ισολογισμός μετασχηματισμού της Τανοσίριαν. 

 

Ο  ισολογισμός  μετασχηματισμού  παρατίθεται  στην  ιστοσελίδα  της  εταιρείας 
http://tanosirian.gr/data/isol_metasx.pdf.  

Για  τη  διαπίστωση  της  λογιστικής  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  Απορροφώμενης  κατά  την 
ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 07.03.2016, συντάχθηκε η από 23.03.2016 «Έκθεση Πιστοποίησης 
της Λογιστικής Αξίας κατά  την 07.03.2016  των περιουσιακών στοιχείων  της  εταιρείας»,  με βάση  το Διεθνές 
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών αναφορικά 
με χρηματοοικονομική πληροφόρηση», από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Γιώργο Δεληγιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
15791), της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127).   
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4.ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

4.1Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης 
 

Η Διοίκηση δηλώνει ότι το κεφάλαιο κινήσεως του Ομίλου Jumbo επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες 
του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες. 

 

4.2Ίδια κεφάλαια & χρηματοοικονομικό χρέος 
 

Στους πίνακες  που ακολουθούν,  οι  οποίοι  έχουν  συνταχθεί  από  την  Jumbo,  παρουσιάζονται  η  κεφαλαιακή 
διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου, με βάση μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή 
χρηματοοικονομικά  στοιχεία  του  Ομίλου  Jumbo  στις  31.03.2016  και  της  απορροφώμενης  εταιρείας 
Τανοσίριαν στις 02.06.2016, ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Όμιλος jumbo   
στις 31.03.20161 

Τανοσίριαν ΑΕΕ  
στις 02.06.20162 

Όμιλος Jumbo στις 
31.03.2016 μετά τη 

Συγχώνευση3 

(Ποσά σε χιλ. € )   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Α)  74.202 14.346  88.548

Αλληλόχρεος δανειακός λογαριασμός μη 
εξασφαλισμένος  

145 0  145

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  43.780   43.780

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  30.277 14.346  44.623

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β)  150.003 0  150.003

Ομολογιακό δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές 
μη εξασφαλισμένο  

144.052 0  144.052

Λοιπές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις  5.951   5.951

Σύνολο Υποχρεώσεων (Α+Β)  224.206 14.346  238.552

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό Κεφάλαιο  161.911 ‐   119.733

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  7.769 ‐   7.769

Λοιπά αποθεματικά   435.840 ‐   479.766

Κέρδη εις νέον 1  262.819 (44)  262.775

Συναλλαγματικές διαφορές   (922) ‐   (922)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Γ)  867.417 (44)  869.121

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων και Ιδίων 
Κεφαλαίων (Α+Β+Γ) 

1.091.623 14.302  1.107.673

1 Εκτός του κονδυλίου «Κέρδη εις νέον» του Ομίλου Jumbo, το οποίο είναι με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία 
του Ομίλου της 31.12.2015. 
2 Στις 02.06.2016 ολοκληρώθηκε η Συγχώνευση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58238/02.06.2016 (ΑΔΑ: 7ΨΓ54653Ο7‐
ΓΡΘ)  απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομίας  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 640856. 
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 3 Στην ακόλουθη στήλη παρουσιάζεται η επίδραση της απορρόφησης της Τανοσίριαν στα μεγέθη του Ομίλου 
Jumbo κατά την 31 Μαρτίου 2015. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των κονδυλίων  «Μετοχικό Κεφάλαιο»  και 
«Λοιπά αποθεματικά» έχουν ληφθεί υπόψη οι μεταβολές αυτών συνεπεία της συγχώνευσης σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις της από 18.05.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Jumbo.  
Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου Jumbo 
στις 31.03.2016: 

 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31.03.2016

(Ποσά σε χιλ. €)   
Α. Ταμειακά διαθέσιμα    2.611 
Β. Ισοδύναμα διαθεσίμων 363.022 
Γ. Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς   7.972 
Δ. Ρευστότητα (Α)+(Β)+(Γ) 373.606 
   
Ε. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 23.370 
ΣΤ. Λοιπές απαιτήσεις  42.565 
Ζ. Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (Ε)+(ΣΤ) 65.935 

 
Η. Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις  145 
Θ. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  43.780 
Ι. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  30.277 
Κ. Βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Η)+(Θ)+(Ι) 74.202 
   
Λ. Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Κ)‐(Ζ)‐(Δ) (365.339) 
Μ. Μακροπρόθεσμα δάνεια (Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ) 144.052 
Ν. Λοιπές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις 5.951 
Ξ. Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος Μ)+(Ν) 150.003 
ΚΑΘΑΡΌ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (Λ)+(Ξ)  (215.336) 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρεία στοιχείων μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή. 

 

Κατά  την  31.03.2016  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  Ομίλου  ήταν  υψηλότερα  του  συνόλου  των  δανειακών 
υποχρεώσεων κατά ποσό €229.409 χιλ. με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να καταστεί αρνητικός. 

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου όπως απεικονίζονται στους παραπάνω πίνακες κατά την 31.03.2016 
(με εξαίρεση το κονδύλι «Κέρδη εις νέον»  το οποίο παρουσιάζεται με βάση τα δημοσιευμένα ενοποιημένα 
στοιχεία της 31.12.2015) ανέρχονταν σε €867.417  χιλ.  και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος σε αρνητικό 
ποσό €215.336 χιλ. 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις κατά την 31.12.2015 

 

(α) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος κατά την 31.12.2015 έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές σε τρίτους για εξασφάλιση υποχρεώσεων 
ποσού €25 χιλ. έναντι €106 χιλ. στις 30.06.2015, που αφορούν την Εταιρεία. 
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Επιπλέον,  σε  παράρτημα μη‐ακυρώσιμης  σύμβασης  μίσθωσης  για  ενοικίαση ακίνητης  περιουσίας,  η  οποία 
αρχικά λήγει στις 28 Μαΐου 2023 και παρατείνεται μέχρι τις 28 Μαΐου 2035, αναφέρεται ότι  η Jumbo ΕC. Β θα 
είναι υποχρεωμένη να αγοράσει  το μισθωμένο κατάστημα και  την  ιδιοκτησία επί  της οποίας  το κατάστημα 
είναι  κατασκευασμένο  για  ένα  συνολικό  ποσό  ύψους  €13.500.000  χωρίς ΦΠΑ,  σε  περίπτωση  που  κατά  τη 
διάρκεια της ενοικίασης ο κ. Απόστολος Βακάκης παύσει να είναι εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Jumbo Α.Ε. Από το σύνολο των €13.500.000 η Jumbo Trading είναι εγγυητής για το ποσό των €10.125.000. 
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται κάποιο άλλο είδος αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης της εν λόγω σύμβασης 
μίσθωσης ακινήτου, πέραν όσων αναφέρονται παραπάνω και ότι σε περίπτωση λύσης της εν λόγω μίσθωσης, 
ο κος Απόστολος – Ευάγγελος Βακάκης δεν έχει προσωπικό όφελος.  

Επίσης, η Jumbo Trading Limited, στην Κύπρο είναι συνοφειλέτης και υπεύθυνη από κοινού με την Εταιρεία 
για όλες τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το συμβόλαιο ενοικίασης και όλα τα συνημμένα σε αυτό.  

Στην JUMBO EC. B LTD επιβλήθηκαν από τις Δημόσιες Αρχές πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους €110.712  που αφορούν σε αποτελέσματα φορολογικού  έλεγχου  για  τα  οποία η  θυγατρική  εταιρεία 
έχει  προσφύγει  δικαστικώς.  Το  πραγματικό  ποσό  το  οποίο  ενδεχομένως  να  χρειαστεί  να  καταβληθεί  και  η 
πραγματική  χρονική  στιγμή  κατά  την  οποία  θα  λάβει  χώρα η  καταβολή θα ορισθούν  κατά  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  έφεσης.  Με  βάση  τις  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης,  οι  οποίες  λαμβάνουν  υπόψη  τη  γνώμη  του 
νομικού συμβούλου και την πιθανότητα εκροής οικονομικών πόρων, το ποσό το οποίο πιθανά να καταβληθεί 
ανέρχεται σε €18.603. Για το εν λόγω ποσό έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης, στο κονδύλι «Προβλέψεις». Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η τελική έκβαση της ανωτέρω υπόθεσης 
δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές ζημίες πέρα από τα ποσά για τα οποία έχει ήδη παρασχεθεί πρόβλεψη. 

 

(β) Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

O  όμιλος  την 31.12.2015  κατείχε  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  συμφωνιών  ύψους  €12,8  εκατ.,  οι 
οποίες αναλύονται ως εξής: 

•Εγγυητική επιστολή ποσού €9,2 εκατ. προς την θυγατρική Jumbo Trading Ltd για εκπλήρωση των 
όρων  μισθωτικής σύμβασης του ακινήτου στην Πάφο. 

•Εγγυητική  επιστολή  ποσού  €2,6  εκατ.  προς  τη  μητρική  εταιρεία  για  την  καλή  εκτέλεση 
συνεργασίας  με  τον  πελάτη  Franchise Kid‐Zone  στη  Αλβανία  και  στο  Κόσσοβο  και  εγγυητική 
επιστολή ποσού €1,0 εκατ. με τον πελάτη Veropoulos Dooel στη FYROM. 

 

Η  Εταιρεία  δηλώνει  ότι,  μετά  την  31.12.2015  και  μέχρι  την  ημερομηνία  του  Εγγράφου  δεν  έχει  επέλθει 
σημαντική αλλαγή στα  ίδια κεφάλαια και στο χρέος  του Ομίλου όπως αυτό απεικονίζεται στους παραπάνω 
πίνακες. 

 

4.3Συμφέροντα των φυσικών & νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση  
 

Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των φυσικών και νομικών προσώπων που 
συμμετέχουν στην εν λόγω Συγχώνευση.  

Η Εταιρεία δηλώνει ότι ο ελεγκτικός οίκος PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., τόσο ο ίδιος όσο και οι μέτοχοι και μέλη 
της διοίκησής του, δεν διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με 
αυτήν εταιρείες που επηρεάζουν την ιδιότητά του ως ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία. 
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4.4Λόγοι της Συγχώνευσης  
 

4.4.1 Οικονομική άποψη της Συγχώνευσης   

Η συγχώνευση των εταιρειών Jumbo και Τανοσίριαν με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη θα έχει ως 
αποτέλεσμα  τη  σημαντική  απλοποίηση  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  της  Εταιρείας,  θα  προσδώσει 
περισσότερη διαφάνεια στη μετοχική της σύνθεση λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της Εταιρείας και του 
μεγάλου  αριθμού  των  μετόχων  της  και  ιδιαίτερα  των  Ελλήνων  και  αλλοδαπών  θεσμικών  επενδυτών,  ενώ 
εντάσσεται και στην ήδη διαφαινόμενη τάση της Εταιρείας για μετεξέλιξη της σε έναν υπερεθνικό όμιλο. 

 

4.4.2 Νομική άποψη της Συγχώνευσης   

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Απορροφώσας  πριν  από  τη  Συγχώνευση  ήταν    ολοσχερώς  καταβεβλημένο  και 
ανερχόταν  στο  ποσό  των  €161.911.113,21  διαιρούμενο  σε  136.059.759  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής 
αξίας €1,19 η κάθε μία. 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Απορροφώμενης  πριν  από  τη  Συγχώνευση  ήταν  ολοσχερώς  καταβεβλημένο  και 
ανερχόταν στο ποσό των €1.078.800 διαιρούμενο σε 179.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €6,00 η 
κάθε μία. 

Η Απορροφώμενη προ της Συγχώνευσης κατείχε 36.354.088 μετοχές της Απορροφώσας, που αντιστοιχούσαν 
σε ποσοστό 26,72% των υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας. 

Στο  πλαίσιο  της  Συγχώνευσης,  οι  ανωτέρω  αναφερθείσες  36.354.088  μετοχές  της  Απορροφώσας,  που 
κατέχονταν από την Απορροφώμενη, ακυρώθηκαν λόγω συγχύσεως με αποτέλεσμα την ισόποση μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας. Το ποσό της μείωσης αυτής, ήτοι ποσό €43.261.364,72 (36.354.088 
μετοχές Χ €1,19) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό συγχώνευσης του Ν. 2166/1993. Το ανωτέρω ποσό μειώθηκε 
κατά το κόστος κτήσης και ονομαστικής αξίας των 36.354.088 μετοχών της Απορροφώμενης, ήτοι κατά ποσό 
€799.202,21 και διαμορφώθηκε στο τελικό ποσό €42.462.162,51.   

Αναλυτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Συγχώνευσης πραγματοποιήθηκε:  

α)  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Απορροφώσας  κατά  το  εισφερόμενο  μετοχικό  κεφάλαιο  της 
Απορροφώμενης ποσού ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.078.800),  

β) μείωση  του   μετοχικού κεφαλαίου  της Απορροφώσας κατά σαράντα  τρία  εκατομμύρια διακόσιες  εξήντα 
μία  χιλιάδες  τριακόσια  εξήντα  τέσσερα  ευρώ  και  εβδομήντα  δύο  λεπτά  (€43.261.364,72),  εξ  αιτίας  της 
ακύρωσης λόγω σύγχυσης των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα 
οκτώ  (36.354.088)  μετοχών  της  Απορροφώσας  που  κατέχονται  από  την  Απορροφώμενη,  ονομαστικής 
αξίας ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών  (€1,19)  εκάστης  (ήτοι κατά το ποσό των  (36.354.088 Χ €1,19) = 
€43.261.364,72),  

γ)  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Απορροφώσας  με  κεφαλαιοποίηση  αποθεματικών,  για  λόγους 
στρογγυλοποίησης  της  νέας ονομαστικής αξίας  των μετοχών κατά ποσό    τεσσάρων  χιλιάδων  τριάντα εννέα 
ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43). 

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Απορροφώσας  διαμορφώθηκε  μετά  τη  Συγχώνευση  σε 
εκατόν  δέκα  εννέα  εκατομμύρια  επτακόσιες  τριάντα  δύο  χιλιάδες  πεντακόσια  ογδόντα  επτά  ευρώ  και 
ενενήντα  δύο  λεπτά  (€119.732.587,92),  διαιρούμενο  σε  εκατόν  τριάντα  έξι  εκατομμύρια  πενήντα  εννέα 
χιλιάδες  επτακόσιες  πενήντα  εννέα  (136.059.759)  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  ογδόντα  οκτώ 
λεπτών (€0,88) εκάστης, τις οποίες οι μέτοχοι της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης λαμβάνουν ως εξής: 

 
Σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης με μετοχές της Απορροφώσας 

Για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Απορροφώμενης ο κύριος αυτής θα λάβει 202,1918131256950 νέες 
μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας ευρώ ογδόντα οκτώ λεπτών  (€0,88) εκάστης   σύμφωνα με τα 
παραπάνω. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα λάβουν συνολικά τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες 
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πενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (36.354.088) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών 
(€0,88) εκάστης. 

Ειδικά  για  τις  τριάντα  έξι  εκατομμύρια  τριακόσιες  πενήντα  τέσσερις  χιλιάδες  ογδόντα  οκτώ  (36.354.088) 
μετοχές,  που  κατέχει  σήμερα  η  Απορροφώμενη  στην  Απορροφώσα,  δεν  θα  εκδοθούν  μετοχές  της 
Απορροφώσας  λόγω  της  Συγχώνευσης,  καθώς η σχετική αξίωση  της Απορροφώμενης  να  λάβει  μετοχές  της 
Απορροφώσας  μετά  την  ολοκλήρωση  της  Συγχώνευσης  (εφεξής  η  «Ολοκλήρωση  της  Συγχώνευσης») 
αποσβέννυται λόγω σύγχυσης. 

 

Σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών της Απορροφώσας με νέες μετοχές της Απορροφώσας 
Οι μέτοχοι  της Απορροφώσας (πλην της Απορροφώμενης) θα συνεχίσουν να έχουν μία (1) κοινή ονομαστική 
μετοχή για κάθε μία  (1) μετοχή που είχαν πριν από  τη Συγχώνευση,  νέας ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ 
λεπτών (€0,88). 

Με την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η οποία επήλθε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58238/02.06.2016 (ΑΔΑ: 
7ΨΓ54653Ο7‐ΓΡΘ) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και καταχωρήθηκε στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 640856 σύμφωνα με τα άρθρα 74 
και  75  του  Κ.Ν.  2190/1920,  η  σχέση  συμμετοχής  των  μετόχων  των  Συγχωνευόμενων  Εταιρειών  στο  εκ  της 
Συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας είναι 

•73,28079347840090% στους παλαιούς μετόχους της Απορροφώσας και  

•26,71920652159910% στους μετόχους της Απορροφώμενης. 
Με  την  Ολοκλήρωση  της  Συγχώνευσης,  η  Απορροφώσα  υποχρεούται  να  προβεί  στις  δέουσες  ενέργειες 
προκειμένου κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής να πιστωθούν στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των 
δικαιούχων μετόχων της Απορροφώμενης, οι τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες 
ογδόντα οκτώ (36.354.088) νέες μετοχές που δικαιούνται αυτοί λόγω της Συγχώνευσης ονομαστικής ογδόντα 
οκτώ λεπτών (€0,88).   

 
4.5 Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Jumbo 

 

Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  άυλες,  κοινές,  ονομαστικές,  με  δικαίωμα  ψήφου,  διαπραγματεύονται  στην 
Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 
και του καταστατικού της. 

Ο Κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της μετοχής της Jumbo είναι GRS282183003. 

Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «Ελληνικά Χρηματιστήρια 
Α.Ε.» (EXAE), Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα.  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εκπεφρασμένες και διαπραγματεύονται σε ευρώ. 

Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής μετοχής.  

Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  ελεύθερα διαπραγματεύσιμες  Για  τις μετοχές  επί  των οποίων  έχει  συσταθεί 
περιορισμένο  εμπράγματο  δικαίωμα  (όπως  επικαρπία  ή  ενέχυρο)  απαιτείται  η  άρση  του  περιορισμένου 
εμπράγματου δικαιώματος για τη χρηματιστηριακή μεταβίβασή τους.  

Οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής.  

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της Μετοχής της. 

Δεν  υφίσταται  κανένας  περιορισμός  από  το  Καταστατικό  ή  από  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  της 
Εταιρείας ως προς την ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών της. 

Σύμφωνα  με  δήλωση  της  Εταιρείας,  δεν  υφίστανται  συμφωνίες  που  να  προβλέπουν  ότι  το  κεφάλαιο 
οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου θα αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.  

Δεν  υφίστανται  δεσμευτικές  προσφορές  εξαγοράς  των υφιστάμενων μετοχών  και  δεν  υφίστανται  κατά  την 
ημερομηνία  του  παρόντος  Εγγράφου  ούτε  υπήρξαν  κατά  τη  χρήση  2014/2015  και  την  τρέχουσα  χρήση 
δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά των κοινών μετοχών της Εταιρείας. 

Δεν υφίστανται άλλα δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους της Εταιρείας.  
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Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  είναι  ολοσχερώς  καταβεβλημένο  και  οι  μετοχές  της  πλήρως 
αποπληρωμένες. 

Δεν  υπάρχουν  προνομιούχες  μετοχές,  ιδρυτικοί  τίτλοι,  ή  ανταλλάξιμες  με  μετοχές  της  Εταιρείας  ή  κινητές 
αξίες με τίτλους επιλογής (warrants). 

Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που να εκκρεμεί. 

 

4.5.1 Δικαιώματα μετόχων  

Δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. 

Οι  μετοχές  είναι  αδιαίρετες.  Σε  περίπτωση  συγκυριότητας  κοινής  μετοχής,  τα  δικαιώματα  των  συγκυρίων 
ασκούνται  από  κοινό  αντιπρόσωπο.  Οι  συγκύριοι  κοινής  μετοχής  ευθύνονται  εις  ολόκληρον  για  την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

Κάθε  κοινή  μετοχή  ενσωματώνει  όλα  τα  δικαιώματα  που  καθορίζονται  από  τον  Κ.Ν.  2190/1920  και  το 
Καταστατικό της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών έχουν ιδίως τα ακόλουθα δικαιώματα: 

•Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

•Δικαίωμα  απόληψης  μερίσματος  από  τα  κέρδη  της  Εταιρείας.  Μετά  την  αφαίρεση  μόνον  του 
τακτικού  αποθεματικού,  ποσοστό  35%  των  καθαρών  κερδών  διανέμεται  από  τα  κέρδη  κάθε 
χρήσης  στους  μετόχους  ως  πρώτο  μέρισμα,  ενώ  η  διανομή  πρόσθετου  μερίσματος 
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη μερισματική 
πολιτική της Εταιρείας βλ.  ενότητα 3.19 «Μερισματική Πολιτική». Δικαιούχοι  του μερίσματος 
είναι  οι  εγγεγραμμένοι  στα  αρχεία  του  Σ.Α.Τ.  κατά  την  ημερομηνία  προσδιορισμού  των 
δικαιούχων (record date). Το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο 
ποσό  περιέρχεται  στο  Ελληνικό  Δημόσιο  μετά  την  παρέλευση  πέντε  ετών  από  το  τέλος  του 
έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. 

•Δικαίωμα στο προϊόν  της  εκκαθάρισης  της  Εταιρείας ή  της απόσβεσης  κεφαλαίου  της Εταιρείας 
που  αντιστοιχεί  στην  κοινή  μετοχή,  εφόσον  αυτό  αποφασιστεί  από  τη  Γενική  Συνέλευση.  Η 
Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 

•Δικαίωμα  προτίμησης  σε  κάθε  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  που 
πραγματοποιείται με μετρητά και την έκδοση νέων μετοχών, καθώς και δικαίωμα προτίμησης 
σε  κάθε  έκδοση  μετατρέψιμων  ομολογιών,  εφόσον  δεν  αποφασίσει  διαφορετικά  η  Γενική 
Συνέλευση που εγκρίνει την εν λόγω αύξηση ή έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών. 

•Δικαίωμα  λήψης  αντιγράφου  των  οικονομικών  καταστάσεων  και  των  εκθέσεων  των  ορκωτών 
ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

•Τα δικαιώματα μειοψηφίας που περιγράφονται παρακάτω.     

 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικότερες διατάξεις αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, 
όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
Καταστατικού της Εταιρείας, ισχύουν τα εξής:  

•Με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 
κεφαλαίου,  το  διοικητικό  συμβούλιο  υποχρεούται  να  συγκαλεί  έκτακτη  γενική  συνέλευση  των 
μετόχων,  ορίζοντας  ημέρα  συνεδρίασης  αυτής,  η  οποία  δεν  πρέπει  να  απέχει  περισσότερο  από 
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.  

•Με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 
κεφαλαίου,  το  διοικητικό  συμβούλιο  υποχρεούται  να  εγγράψει  στην  ημερήσια  διάταξη  γενικής 
συνέλευσης,  που  έχει  ήδη  συγκληθεί  πρόσθετα  θέματα,  εάν  η  σχετική  αίτηση  περιέλθει  στο 
διοικητικό  συμβούλιο  δεκαπέντε  (15)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη  γενική  συνέλευση.  Τα 
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πρόσθετα  θέματα  πρέπει  να  δημοσιεύονται  ή  να  γνωστοποιούνται,  με  ευθύνη  του  διοικητικού 
συμβουλίου,  κατά  το  άρθρο  26  Κ.Ν.  2190/1920,  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη  γενική 
συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την 
αναβολή  της  γενικής  συνέλευσης  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  και  να  προβούν  οι  ίδιοι  στη 
δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.  

•Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου,  ο  πρόεδρος  της  συνέλευσης  υποχρεούται  να  αναβάλει  μία  μόνο  φορά  τη  λήψη 
αποφάσεων  από  τη  γενική  συνέλευση,  τακτική  ή  έκτακτη,  για  όλα  ή  ορισμένα  θέματα,  ορίζοντας 
ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν 
μπορεί  να  απέχει  περισσότερο  από  τριάντα  (30)  ημέρες  από  τη  χρονολογία  της  αναβολής.  Η  μετ’ 
αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση  της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη 
των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν 
και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920.  

•Μετά  από  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου,  που  υποβάλλεται  στην  εταιρεία  πέντε  (5)  τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 
γενική  συνέλευση  τις  αιτούμενες συγκεκριμένες  πληροφορίες  για  τις  υποθέσεις  της  εταιρείας,  στο 
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου,  το  διοικητικό  συμβούλιο  υποχρεούται  να  ανακοινώνει  στη  γενική  συνέλευση,  εφόσον 
είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από 
οποιαδήποτε  αιτία  ή  σύμβαση  της  εταιρείας  με  αυτούς.  Σε  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  το 
διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  πληροφοριών  για  αποχρώντα  ουσιώδη 
λόγο,  ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  Τέτοιος  λόγος μπορεί  να είναι,  κατά  τις περιστάσεις,  η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 
6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920. 

•Μετά  από  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 
κεφαλαίου  η  οποία  υποβάλλεται  στην  εταιρεία  εντός  της  προθεσμίας  της  προηγούμενης 
παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες 
για  την  πορεία  των  εταιρικών  υποθέσεων  και  την  περιουσιακή  κατάσταση  της  εταιρείας.  Το 
διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  πληροφοριών  για  αποχρώντα  ουσιώδη 
λόγο,  ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  Τέτοιος  λόγος μπορεί  να είναι,  κατά  τις περιστάσεις,  η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 
6  του  άρθρου  18  Κ.Ν.  2190/1920,  εφόσον  τα  αντίστοιχα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  έχουν 
λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή».  

•Μετά  από  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  εταιρικού 
κεφαλαίου,  η  λήψη  απόφασης  για  κάποιο  θέμα  της  ημερησίας  διάταξης  γενικής  συνέλευσης 
ενεργείται με ονομαστική κλήση. 

Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 33 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 
οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να  αποδείξουν  τη  μετοχική  τους  ιδιότητα  και  τον  αριθμό  των  μετοχών  που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

4.5.2 Φορολογία  

Εισαγωγή 
Το παρακάτω αποτελεί σύνοψη των ελληνικών φορολογικών επιπτώσεων που μπορεί να επέλθουν κατά την 
αγορά, κατοχή και πώληση των Κοινών Μετοχών. Η σύνοψη βασίζεται στις διατάξεις του νέου φορολογικού 
νόμου Ν. 4172/ 2013, που ισχύει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2014, ως τροποποιηθείς ισχύει, και των 
σχετικών ερμηνευτικών Υπουργικών Εγκυκλίων. Οι δυνητικοί αγοραστές ή κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας θα 
πρέπει  να  συμβουλεύονται  τους  δικούς  τους φορολογικούς  συμβούλους  σχετικά  με  τις  ελληνικές  ή  λοιπές 
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φορολογικές  επιπτώσεις  που  μπορεί  να  προκύψουν  από  την  αγορά,  κατοχή  και  πώληση  μετοχών  της 
Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις ιδιαίτερες συνθήκες. 

 
Φορολογία μερισμάτων 
Σύμφωνα με το άρθρο 40 και 64 περ. α της παρ.1 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν  με το άρθρο 112 
του Ν. 4387/2016, τα μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% για εισοδήματα που 
αποκτώνται  από  το  φορολογικό  έτος  2016  (με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  των  συμβάσεων  αποφυγής 
διπλής φορολογίας). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα 
πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα  που  δεν  είναι  φορολογικός  κάτοικος  στην  Ελλάδα  και  δεν  διατηρεί  μόνιμη  εγκατάσταση  στην 
Ελλάδα.   

Η καταβολή μερίσματος σε ένα νομικό πρόσωπο ενδέχεται να απαλλάσσεται από τον παρακρατούμενο φόρο 
15%  ,όπως  ισχύει  σήμερα,  (έναντι  10%  όπως  ίσχυε  το  2015),  εφόσον  πληρούνται  όλες  οι  παρακάτω 
προϋποθέσεις:  (α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει τα μερίσματα, κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή 
τουλάχιστον 10% βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου 
του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή,  (β)  το  ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή 
συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον 24 μήνες (διαφορετικά θα πρέπει να χορηγείται τραπεζική εγγύηση, 
ίση με το ποσό του φόρου που θα οφειλόταν σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, η οποία λήγει κατά 
την ημερομηνία που συμπληρώνονται 24 μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής), και (γ) το 
νομικό πρόσωπο που εισπράττει περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, Μέρος 
Α της Οδηγίας 2011/96/EE, και (δ) το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους 
της  Ε.Ε.  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  του  κράτους  αυτού  και  δεν  θεωρείται  φορολογικός  κάτοικος  τρίτου 
κράτους  εκτός  Ε.Ε.,  κατ’  εφαρμογήν  όρων  σύμβασης  αποφυγής  διπλής  φορολογίας  που  έχει  συναφθεί  με 
αυτό το τρίτο κράτος και υπόκειται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που 
αναφέρονται στο Παράρτημα  Ι Μέρος Β της ανωτέρω Οδηγίας ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως 
στο  μέλλον  αντικαταστήσει  έναν  από  τους  φόρους  αυτούς.  Απαλλαγή  από  το  φόρο  εισοδήματος  νομικών 
προσώπων  προβλέπεται  στα  ενδοομιλικά  μερίσματα  που  λαμβάνονται  από  νομικά  πρόσωπα  που  είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρόμοιες 
με τις ανωτέρω αναφερόμενες.  

 
Φόρος υπεραξίας 
Μετοχές που πωλούνται από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά  
Επιβάλλονται οι παρακάτω φόροι επί συναλλαγής και φόροι υπεραξίας: 

 
Φόρος επί συναλλαγής  
Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 0,2%, δύο τοις χιλίοις,  στην πώληση εισηγμένων στο ΧΑ μετοχών. Ο φόρος 
υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, ανεξάρτητα από το αν ο πωλητής 
είναι φυσικό πρόσωπο, νομική οντότητα ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
κατοικίας ή εγκατάστασης της έδρας και ανεξαρτήτως αν ο πωλητής έχει απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή 
τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται τόσο στις χρηματιστηριακές όσο και στις 
εξωχρηματιστηριακές  συναλλαγές,  όπως  επίσης  και  στις  συναλλαγές  που  πραγματοποιούνται  μέσω 
πολυμερούς  μηχανισμού  διαπραγματεύσεων.  Η  ΕΛ.Κ.Α.Τ.  υπολογίζει  τον  ανωτέρω φόρο,  καθημερινά  κατά 
την  εκκαθάριση,  επί  των  συναλλαγών  των  εταιρειών  επενδύσεων  και  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  που 
ενεργώντας ως θεματοφύλακες πραγματοποιούν μεταβιβάσεις μετοχών εκ μέρους των πωλητών. 

 

Φόρος υπεραξίας 
Η  υπεραξία  από  την  πώληση    μετοχών  εισηγμένων  στο  ΧΑ  προστίθεται  στο  εισόδημα  από  επιχειρηματική 
δραστηριότητα του πωλητή  (είτε είναι νομικό πρόσωπο είτε νομική οντότητα με έδρα την Ελλάδα ή μόνιμη 
εγκατάσταση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή οντότητας στην Ελλάδα) και φορολογείται με συντελεστή 29%. 
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας, απαλλάσσονται 
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από  τον  φόρο  εισοδήματος  στην  Ελλάδα,  εκτός  αν  έχουν  μόνιμη  εγκατάσταση  στην  Ελλάδα,  στην  οποία 
αποδίδεται το εισόδημα από την πώληση των μετοχών. 

Αν δικαιούχος  της υπεραξίας από την πώληση των εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών είναι φυσικό πρόσωπο με 
ποσοστό  συμμετοχής  τουλάχιστον 0,5%  στο  κεφάλαιο  του  εκδότη  των  μετοχών  και  οι  πωληθείσες  μετοχές 
αποκτήθηκαν  μετά  την  1η  Ιανουαρίου  2009,  το  ανωτέρω  πρόσωπο  θα  υπόκειται  σε  φόρο  υπεραξίας  με 
συντελεστή  15%.  Αντίθετα  απαλλάσσεται  της  φορολογίας  εισοδήματος  η  υπεραξία  που  αποκτά  φυσικό 
πρόσωπο  από  τη  μεταβίβαση  εισηγμένων  μετοχών  που  έχουν  αποκτηθεί  πριν  την  1η  Ιανουαρίου  2009, 
ανεξαρτήτως  του  ποσοστού  συμμετοχής  του  μεταβιβάζοντος  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας.  Αν 
προκύπτει  ζημία  από  τη  πώληση  των  εισηγμένων  μετοχών  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες  ρυθμίσεις  για  τον 
προσδιορισμό και τη φορολόγηση της υπεραξίας, τα φυσικά πρόσωπα δύνανται να μεταφέρουν τις εν λόγω 
ζημίες για τα επόμενα πέντε έτη και να τις συμψηφίσουν με μελλοντική υπεραξία που προκύπτει από πώληση 
τίτλων.  Αναφορικά με ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οντότητες καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών 
νομικών προσώπων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα από την μεταβίβαση μετοχών φορολογείται 
ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με τις γενικές διατάξεις, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα 
από τη μεταβίβαση των τίτλων είναι ζημιογόνο, η υπόψη ζημία αναγνωρίζεται προς έκπτωση. Αν δικαιούχος 
της υπεραξίας είναι φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος χώρας με την οποία υπάρχει σύμβαση για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας, θα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα σε σχέση με την 
υπεραξία,  υπό  την προϋπόθεση  της προσκόμισης στις φορολογικές αρχές  (ή στο θεματοφύλακα)  στοιχείων 
που  να  αποδεικνύουν  τη  φορολογική  του  κατοικία  (πιστοποιητικό  φορολογικής  κατοικίας  σύμφωνα  με  τη 
σχετική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας). 

Για  τον  προσδιορισμό  του  φόρου  υπεραξίας  λαμβάνεται  υπόψη  η  διαφορά  μεταξύ  της  πραγματικής  τιμής 
πώλησης  και  τιμής  κτήσης  των μετοχών από  τον πωλητή  (συμπεριλαμβανομένων στην  τιμή  κτήσης  και  την 
τιμή πώλησης και των δαπανών που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση ή πώληση των  μετοχών). Η διαφορά 
αυτή καθορίζεται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία 
ή το πιστωτικό ίδρυμα ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που εμπλέκεται στη συναλλαγή. Στην περίπτωση που οι 
εισηγμένες μετοχές  έχουν αποκτηθεί από κληρονομιά,  δωρεά ή γονική παροχή, ως  τιμή κτήσης  των  τίτλων 
αυτών, λαμβάνεται ο κατά περίπτωση φόρος που καταβλήθηκε για την απόκτηση τους. 

 

Φόρος δωρεάς και κληρονομιάς 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 29 και 44 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, στην περίπτωση που εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. αποκτώνται αιτία 
θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, η τρέχουσα αξία αυτών των μετοχών κατά την ημέρα που προηγείται 
της  ημέρας  που  γεννάται  η  φορολογική  υποχρέωση,  υπόκειται  σε  φόρο  βάσει  προοδευτικής  κλίμακας, 
ανάλογα με τη συγγενική σχέση του δικαιούχου με το δωρητή/κληρονομούμενο σύμφωνα με το Άρθρο 29 του 
ανωτέρω Κώδικα. 

 

Φορολόγηση δανεισμού μετοχών 
Δυνάμει του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν. 4038/2012, επιβλήθηκε φόρος συναλλαγής 2‰ (ή 0,2%) στο δανεισμό 
μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά,  εξαιρούμενης 
κάθε σχετικής σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης από τέλος χαρτοσήμου. Ο ανωτέρω φόρος υπολογίζεται 
επί  της  αξίας  των  μετοχών  που  δανείζονται  και  βαρύνει  το  δανειστή  (φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  νομική 
οντότητα).  Οι  ανωτέρω  διατάξεις  ισχύουν  για  δανεισμούς  μετοχών  που  πραγματοποιούνται  από  τις  2 
Φεβρουαρίου 2012 και μετά. 

 

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
Τα φυσικά  πρόσωπα  των  οποίων  το  εισόδημα  (συμπεριλαμβανομένων  των  μερισμάτων  και  της  υπεραξίας 
από την πώληση Κοινών Μετοχών) υπερβαίνει τα €12.000 και το οποίο δηλώνεται στις ετήσιες φορολογικές 
δηλώσεις εισοδήματος, υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2015,  η  εισφορά αυτή υπολογίζεται από 0,7%  έως 8%  με βάση  το συνολικό δηλωθέν  εισόδημα αυτών  των 
προσώπων, είτε το εισόδημα αυτό είναι φορολογητέο είτε απαλλασσόμενο. 
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Από τη δημοσίευση  του Ν. 4387/2016 στις 12.05.2016 η εισφορά αλληλεγγύης εξακολουθεί να υπολογίζεται 
στο  συνολικό  δηλωθέν  εισόδημα  με  συντελεστές  από  2,2%  έως  10%.  Τα  ανωτέρω  ισχύουν  για  συνολικά 
εισοδήματα  άνω  των  €12.000.
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4.6Οι όροι της Συγχώνευσης   
 

4.6.1 Γενικά 

Τα  Διοικητικά  Συμβούλια  της  Απορροφώσας  και  της  Απορροφώμενης  κατά  τις  συνεδριάσεις  τους  στις 
04.03.2016,  αποφάσισαν  την  έναρξη  των  διαδικασιών  για  τη  συγχώνευση  με  απορρόφηση  της  εταιρείας 
Τανοσίριαν από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 77α του Κ.Ν. 2190/1920  και  των 
άρθρων  1‐5  του  Ν.  2166/1993,  όπως  ισχύουν.  Ως  ημερομηνία  ισολογισμού  μετασχηματισμού  της 
Απορροφώμενης ορίστηκε η 07.03.2016 (εφεξής «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»). 

Στη  συνέχεια,  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  της  Συγχωνευόμενων  Εταιρειών  κατά  τη  συνεδρίασή  τους  στις 
05.04.2016  ενέκριναν  το  σχέδιο  σύμβασης  συγχώνευσης  με  απορρόφηση  της  Τανοσίριαν  από  τη  Jumbo 
(εφεξής «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης» ή  «ΣΣΣ»), το οποίο υπέγραψαν την ίδια ημέρα αφού έλαβαν υπόψη 
τους το περιεχόμενο της από 23.03.2016 «Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 07.03.2016 των 
περιουσιακών  στοιχείων  της  Εταιρείας»  (εφεξής  «Έκθεση  διαπίστωσης  λογιστικής  αξίας  Τανοσίριαν»)  του 
ορκωτού ελεγκτή της Grant Thornton Α.Ε. Γιώργου Δεληγιάννη καθώς και την εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών 
μεθόδων  αποτίμησης,  αποφάσισαν  να  εισηγηθούν  προς  τις  Γενικές  Συνελεύσεις  των  μετόχων  τους  τη 
Συγχώνευση, σύμφωνα με τους όρους του ως άνω από 05.04.2016 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.  

Στη συνέχεια, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ ως προς τη Jumbo την 14.04.2016 
με  Κωδικό  Αριθμό  Καταχώρισης  604652  και  ως  προς  την  Τανοσίριαν  την  21.04.2016  με  Κωδικό  Αριθμό 
Καταχώρισης  611185.  Περίληψη  του  Σχεδίου  Σύμβασης  Συγχώνευσης  αναρτήθηκε  στις  ιστοσελίδες  των 
Συγχωνευόμενων Εταιρειών και το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώθηκε σχετικά στις 20.04.2016 αναφορικά με τη Jumbo και 
στις 22.04.2016  αναφορικά με  την  Τανοσίριαν. Οι  ανακοινώσεις  των  εν  λόγω  καταχωρήσεων αναρτήθηκαν 
στην ιστοσελίδα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου ενώ το πλήρες Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης αναρτήθηκε  
στις,  αρμοδίως  καταχωρημένες,  ιστοσελίδες  των  Συγχωνευόμενων  Εταιρειών  http://corporate.e‐
jumbo.gr/enimerosi‐ependyton/anakoinoseis‐deltia‐typou/2016‐2/schedio‐symvasis‐synchonefsis/  και 
http://tanosirian.gr/data/simvasi_2016.pdf. 

Στο πλαίσιο  της διαδικασίας  της  Συγχώνευσης,  σύμφωνα με  το άρθρο 4.1.4.3.  του Κανονισμού  του Χ.Α.,  το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας ανέθεσε στoν ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Αντώνη Προκοπίδη  (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 14511),  μέλους  του  ελεγκτικού  οίκου  PKF  ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α.Ε.  να  διενεργήσει  την  αποτίμηση  των 
Συγχωνευόμενων  Εταιρειών  και  να  εκφέρει  γνώμη  για  το  εάν  η σχέση ανταλλαγής  των μετοχών  τους  είναι 
εύλογη  και  λογική  για  τους  μετόχους  τους.    Σύμφωνα  με  τα  συμπεράσματα  της  από  06.04.2016  «Έκθεση 
Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  για  τους  σκοπούς  του  Κανονισμού  του  Χ.Α.  (παράγραφος  4.1.4.1.3)  για  την 
αποτίμηση  των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και  τον προσδιορισμό  της σχέσης ανταλλαγής  των μετοχών  των 
Συγχωνευόμενων  Εταιρειών»  (εφεξής  «Έκθεση  Γνωμοδότησης»)  του  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  κ.  Αντώνη 
Προκοπίδη,  επί  του  εύλογου  και  λογικού  της  προτεινόμενης  σχέσης  ανταλλαγής  των  μετοχών  των 
Συγχωνευόμενων  Εταιρειών,  η  προτεινόμενη  από  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  σχέση  ανταλλαγής  μετοχών 
κρίθηκε εύλογη και λογική. 

Η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Απορροφώσας  που  πραγματοποιήθηκε  στις  18.05.2016, 
αποδεχόμενη  την  εισήγηση  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου  και  μετά  από  ακρόαση  της  σχετικής  έκθεσης 
αυτού,  ενέκρινε,  μεταξύ άλλων,  το  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης.  Στην ως άνω Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση 
των μετόχων  της Απορροφώσας,  παραστάθηκαν μέτοχοι  που  εκπροσωπούσαν  το 82,81%  του  συνόλου  των 
μετοχών της και υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το 99,95% του συνόλου των παρισταμένων. 

Η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Απορροφώμενης  που  πραγματοποιήθηκε  στις  18.05.2016, 
αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από ακρόαση της σχετικής έκθεσης αυτού, 
ενέκρινε,  μεταξύ  άλλων,  το  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης.  Στην  εν  λόγω  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση 
παραστάθηκαν  μέτοχοι  που  εκπροσωπούσαν  το  100%  του  συνόλου  των  μετοχών  της  Απορροφώμενης  και 
υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το 100% του συνόλου των παρισταμένων μετόχων. 

Το  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης  έλαβε  τον  τύπο  συμβολαιογραφικού  εγγράφου  με  την  υπ’  αριθμ. 
20494/20.05.2016 πράξη της  Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα‐Καϊάφα.   
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Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η οποία επέρχεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.)  της  εγκριτικής  απόφασης  της  Συγχώνευσης  της  αρμόδιας  εποπτεύουσας  αρχής  σύμφωνα  με  τα 
άρθρα  74  και  75  του  Κ.Ν.  2190/1920,  η  Απορροφώσα  υποκαθίσταται  αυτοδίκαια  και  χωρίς  καμία  άλλη 
διατύπωση  σύμφωνα  με  το  νόμο,  σε  όλα  τα  δικαιώματα,  υποχρεώσεις  και  έννομες  σχέσεις  της 
Απορροφώμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της Απορροφώμενης 
θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών 
με  τη  Συγχώνευση.  Η  Απορροφώμενη  λύεται  χωρίς  να  ακολουθεί  εκκαθάριση.  Οι  μετοχές  εκδόσεως  της 
Απορροφώμενης  που  κατέχουν  οι  μέτοχοί  της,  ακυρώνονται  και  δεν  παρέχουν  σ’  αυτούς  κανένα  άλλο 
δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα με την 
ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.  

Η  Απορροφώμενη  θα  μεταβιβάσει  το  σύνολο  της  περιουσίας  της  (ενεργητικό  και  παθητικό)  στην 
Απορροφώσα,  με  βάση  την  περιουσιακή  της  κατάσταση,  η  οποία  φαίνεται  στον  ισολογισμό  της,  της 
07.03.2016  και όπως αυτή  (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Με την 
ολοκλήρωση  της  Συγχώνευσης,  η  Απορροφώσα  θα  καταστεί  αυτοδικαίως  και  εκ  του  νόμου  αποκλειστική 
κυρία,  νομέας,  κάτοχος  και  δικαιούχος  κάθε  περιουσιακού  στοιχείου  της  Απορροφώμενης  και  των 
απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν. 

Τηρήθηκαν όλες οι κατά το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες, διατυπώσεις, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και 
προθεσμίες και δόθηκε η δυνατότητα στους μετόχους και τους πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών να 
λάβουν  εγκαίρως  γνώση  για  τη  διαδικασία  συγχώνευσης.  Ουδεμία  αντίρρηση  ή  ένσταση  προβλήθηκε  από 
πιστωτές  των  Συγχωνευόμενων  Εταιρειών  διαρκούσης  της  προθεσμίας  του  άρθρου  70  παρ.  2  του  Κ.Ν. 
2190/1920.  

Επίσης τηρήθηκε η διαδικασία και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη 4.1.4.1.3. 
του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η Συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58238/02.06.2016 (ΑΔΑ: 7ΨΓ54653Ο7‐ΓΡΘ) απόφασης 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 640856. 

 

4.6.2 Καθορισμός της Σχέσης Ανταλλαγής  

Οι  όροι  της  συγχώνευσης  περιλαμβάνονται  στο  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης,  οι  όροι  του  οποίου 
περιληπτικά έχουν ως ακολούθως: 

•  Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της Aπορροφώσας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  €161.911.113,21  διαιρούμενο  σε 
136.059.759 μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,19 εκάστη. 

•  Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Απορροφώμενης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  €1.078.800  διαιρούμενο  σε 
179.800 μετοχές, ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη. 

Οι μετοχές της Απορροφώσας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Σύμφωνα  με  το  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης,  όπως  εγκρίθηκε  από  την  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των 
μετόχων της Εταιρείας στις 18.5.2016 προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Η  Απορροφώμενη  προ  της  Συγχώνευσης  κατείχε  τριάντα  έξι  εκατομμύρια  τριακόσιες  πενήντα  τέσσερις 
χιλιάδες ογδόντα οκτώ (36.354.088) μετοχές της Απορροφώσας, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 26,72% των 
υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας. 

Στο  πλαίσιο  της  Συγχώνευσης,  οι  ανωτέρω  αναφερθείσες  τριάντα  έξι  εκατομμύρια  τριακόσιες  πενήντα 
τέσσερις  χιλιάδες  ογδόντα  οκτώ  (36.354.088)  μετοχές  της  Απορροφώσας,  που  κατέχονταν  από  την 
Απορροφώμενη, ακυρώθηκαν λόγω συγχύσεως με αποτέλεσμα να μειωθεί ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας.  Το  ποσό  της  μείωσης  αυτής,  ήτοι  ποσό  €43.261.364,72  (36.354.088  μετοχές  Χ  €1,19) 
μεταφέρθηκε σε αποθεματικό συγχώνευσης του Ν. 2166/1993. Το ανωτέρω ποσό μειώθηκε κατά το κόστος 
κτήσης και ονομαστικής αξίας των 36.354.088 μετοχών της Απορροφώμενης, ήτοι κατά ποσό €799.202,21 και 
διαμορφώθηκε στο τελικό ποσό €42.462.162,51. 

Αναλυτικά, στo πλαίσιο υλοποίησης της Συγχώνευσης, πραγματοποιήθηκε: 
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α)  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Απορροφώσας  κατά  το  εισφερόμενο  μετοχικό  κεφάλαιο  της 
Απορροφώμενης ποσού ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.078.800),  

β) μείωση  του   μετοχικού κεφαλαίου  της Απορροφώσας κατά σαράντα  τρία  εκατομμύρια διακόσιες  εξήντα 
μία  χιλιάδες  τριακόσια  εξήντα  τέσσερα  ευρώ  και  εβδομήντα  δύο  λεπτά  (€43.261.364,72),  εξ  αιτίας  της 
ακύρωσης  λόγω σύγχυσης  των  τριάντα  έξι  εκατομμυρίων  τριακοσίων  πενήντα  τεσσάρων  χιλιάδων ογδόντα 
οκτώ  (36.354.088)  μετοχών  της Απορροφώσας που  κατέχονται από  την Απορροφώμενη,  ονομαστικής αξίας 
ενός  ευρώ  και  δέκα  εννέα  λεπτών  (€1,19)  εκάστης  (ήτοι  κατά  το  ποσό  των  (36.354.088  Χ  €1,19)  = 
€43.261.364,72),  

γ)  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Απορροφώσας  με  κεφαλαιοποίηση  αποθεματικών,  για  λόγους 
στρογγυλοποίησης  της  νέας ονομαστικής αξίας  των μετοχών κατά ποσό    τεσσάρων  χιλιάδων  τριάντα εννέα 
ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43). 

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας διαμορφώθηκε μετά την Ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά 
ευρώ  και  ενενήντα  δύο  λεπτά  (€119.732.587,92),  διαιρούμενο σε  εκατόν  τριάντα  έξι  εκατομμύρια πενήντα 
εννέα  χιλιάδες  επτακόσιες  πενήντα  εννέα  (136.059.759)  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  ογδόντα 
οκτώ λεπτών (€0,88) εκάστης. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας: 

 

Ι. Μετοχικό κεφάλαιο του Jumbo Α.Ε.E. πριν από τη Συγχώνευση 161.911.113,21
Ονομαστική αξία μετοχής 1,19

Αριθμός μετοχών  136.059.759

ΙΙ. Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου του Jumbo Α.Ε.E.  λόγω της Συγχώνευσης
(α) Αύξηση κεφαλαίου κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης 
(179.800 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00)

1.078.800,00

(β) Μείωση κεφαλαίου εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των 36.354.088 μετοχών 
της Απορροφώσας που κατέχονται από την Απορροφώμενη                                 
(36.354.088 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,19)

(43.261.364,72)

(γ) Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης 
της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών 

4.039,43

Σύνολο  (42.178.525,29)

Μετοχικό Κεφάλαιο νέας εταιρείας μετά τη Συγχώνευση (Ι+ΙΙ) 119.732.587,92

Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,88

Αριθμός Κοινών Μετοχών μετά τη Συγχώνευση 136.059.759

Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας πριν από και μετά τη Συγχώνευση

(σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

 
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία 

 

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης με κοινές μετοχές της Απορροφώσας έχει ως εξής: 

•  Οι  μέτοχοι  της  Απορροφώμενης  θα  ανταλλάξουν  κάθε  μία  (1)  μετοχή  που  κατέχουν 
ονομαστικής αξίας €6,00 με 202,1918131256950 νέες, άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου 
μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,88. 

•Οι  μέτοχοι  της  Απορροφώσας  θα  συνεχίσουν  να  έχουν  μία  (1)  κοινή  ονομαστική  μετά  ψήφου 
μετοχή  για  κάθε  μία  (1)  μετοχή  που  είχαν  πριν  από  τη  Συγχώνευση,  νέας  ονομαστικής  μετά 
ψήφου μετοχή νέας ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88). 

 

Μετά την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών 
στο εκ της Συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας είναι 

•73,28079347840090% στους παλαιούς μετόχους της Απορροφώσας και  
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•26,71920652159910% στους μετόχους της Απορροφώμενης. 

 

Με την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου κατ’ 
εφαρμογή  της  ανωτέρω  σχέσης  ανταλλαγής  να  πιστωθούν  στους  λογαριασμούς  Σ.Α.Τ.  των  δικαιούχων 
μετόχων  της  Απορροφώμενης,  οι  τριάντα  έξι  εκατομμύρια  τριακόσιες  πενήντα  τέσσερις  χιλιάδες  ογδόντα 
οκτώ  (36.354.088)  νέες  μετοχές  που  δικαιούνται  αυτοί  λόγω  της  Συγχώνευσης  ονομαστικής  αξίας  ογδόντα 
οκτώ λεπτών (€0,88). Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί εγκαίρως στον Τύπο. 

Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν θα διατεθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Απορροφώσας  όπως  αυτό  εξουσιοδοτήθηκε  δυνάμει  της  απόφασης  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των 
μετόχων της Απορροφώσας στις 18.5.2016 που ενέκρινε τη Συγχώνευση. 

Από  την  ημερομηνία Ολοκλήρωσης  της  Συγχώνευσης,  οι  νέες  μετοχές  που  αναλογούν  στους  μετόχους  της 
Απορροφώμενης,  παρέχουν  σ’  αυτούς  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στα  κέρδη  της  Απορροφώσας  και  στην 
απόληψη μερίσματος. 

Δεν  υπάρχουν  μέτοχοι  της Απορροφώμενης,  οι  οποίοι  να  έχουν  ειδικά  δικαιώματα  ή  προνόμια,  ούτε  είναι 
κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. 

Για  τα μέλη  των Διοικητικών Συμβουλίων και  τους  τακτικούς  ελεγκτές  των Συγχωνευόμενων Εταιρειών,  δεν 
προβλέπονται από  το  καταστατικό  τους ούτε από αποφάσεις  των  Γενικών Συνελεύσεων  των μετόχων  τους, 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα Συγχώνευση. 

 

4.6.3 Ισολογισμός Μετασχηματισμού – Εκτίμηση λογιστικής αξίας 

Ο  Ισολογισμός  Μετασχηματισμού  της  Απορροφώμενης,  που  αποτέλεσε  τη  βάση  για  τη  συγχώνευση  με 
απορρόφηση  από  την  Jumbo,  με  ημερομηνία  07.03.2016  παρατίθεται  στην  ιστοσελίδα  της  εταιρείας 
http://tanosirian.gr/data/isol_metasx.pdf. 

Για  τη  διαπίστωση  της  λογιστικής  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  Απορροφώμενης  κατά  την 
ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 07.03.2016, συντάχθηκε η από 23.03.2016 «Έκθεση Πιστοποίησης 
της Λογιστικής Αξίας  κατά  την 07.03.2016  των περιουσιακών στοιχείων  της  εταιρείας»,  με βάση  το Διεθνές 
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών αναφορικά 
με χρηματοοικονομική πληροφόρηση», από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Γιώργο Δεληγιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
15791), της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127).   

 

4.6.4 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών  

Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  χρηματιστηριακή  νομοθεσία  (άρθρο  4.1.4.1.3  του  Κανονισμού  του  Χ.Α.),  το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας ανέθεσε στoν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντώνη Προκοπίδη, (Α.Μ. 
ΣΟΕΛ  14511),  μέλους  του  ελεγκτικού  οίκου  PKF  ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α.Ε.,  την  ανεξάρτητη  αποτίμηση  της 
Απορροφώσας  και  της  Τανοσίριαν  Ανώνυμη  Εμπορική  και  Επενδυτική  Εταιρεία,  (εφεξής  η  «Αποτίμηση») 
καθώς και την επιβεβαίωση του εύλογου και λογικού της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της 
Απορροφώσας με μετοχές της Απορροφώμενης. 

Οι  αποτιμήσεις  διενεργήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  γενικώς  αποδεκτές  αρχές  και  μεθοδολογίες  που 
ακολουθούνται  διεθνώς  και  το  τελικό  αποτέλεσμα  εξήχθηκε,  αφού  λήφθηκε  υπόψη  ο  βαθμός 
καταλληλότητας της κάθε μεθοδολογίας.   Τόσο η καταλληλότητα των μεθοδολογιών που υιοθετήθηκαν, για 
τη  συγκεκριμένη  περίπτωση  όσο  και  η  βαρύτητα  που  αποδόθηκε  σε  κάθε  μία  από  αυτές,  κρίθηκαν 
κατάλληλες για αυτήν. 

Ακολούθως παρατίθενται αποσπάσματα από την ως άνω Έκθεση Γνωμοδότησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
κ.  Αντώνη  Προκοπίδη.  Τα  συμπεράσματα  και  η  πληροφόρηση  που  περιέχονται  στην  ως  άνω  Έκθεση 
Γνωμοδότησης, περιλαμβάνονται στο Έγγραφο με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται, με 
τη σύμφωνη γνώμη του ελεγκτικού οίκου PFK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
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«2.  ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 

Για  τη  διεξαγωγή  της  ανεξάρτητης  αποτίμησης  των  Εταιρειών  και  τη  διαμόρφωση  του  συμπεράσματός  μας 
σχετικά  με  το  εύλογο  και  λογικό  της  σχέσης  ανταλλαγής,  αποτιμήσαμε  τις  μετασχηματιζόμενες  Εταιρείες 
χρησιμοποιώντας τις κάτωθι κοινώς αποδεκτές μεθόδους: 

 

2.1.   Προεξόφληση ελεύθερων ταμειακών ροών (Discounted Free Cash Flows) 

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην αναγωγή του συνόλου των εκτιμώμενων μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών 
ροών της επιχείρησης σε παρούσες τιμές µε προεξοφλητικό επιτόκιο που ισούται µε το µέσο σταθμικό όρο του 
κόστους μετοχικού κεφαλαίου και του κόστους δανεισμού, αφού ληφθεί υπ’ όψιν η επίδραση της φορολογίας. 
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται σε εκτιμήσεις αναφορικά µε το ύψος των μελλοντικών κερδών, των μελλοντικών 
επενδυτικών αναγκών και άλλων σημαντικών οικονομικών μεγεθών των Εταιρειών. 

 

2.2.  Χρηματιστηριακή Αξία (Market Capitalization) 

Η  μέθοδος  εφαρμόζεται  σε  εταιρείες  των  οποίων  οι  μετοχές  διαπραγματεύονται  σε  αγορές  κεφαλαίου  και 
προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης ως το μέσο όρο των ημερήσιων κεφαλαιοποιήσεων για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 

 

2.3.  Προσαρμοσμένη καθαρή θέση 

Η  μέθοδος  της  αναπροσαρμοσμένης  καθαρής  θέσης  είναι  μια  στατική  μέθοδος  αποτίμησης  της  αξίας  μίας 
επιχείρησης.  Με  βάση  τη  μέθοδο  αυτή,  οι  αξίες  των  κυριότερων  περιουσιακών  στοιχείων  της  εταιρίας 
εκτιμώνται  και  προστίθενται.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  μέθοδο,  η  αξία  καθενός  από  τα  περιουσιακά  στοιχεία 
αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες 
αγοράς.  

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της διοίκησης της εταιρίας καθώς και οι παρατηρήσεις των 
ορκωτών ελεγκτών στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), οι κυριότερες από τις παραπάνω αναπροσαρμογές πρέπει 
να  έχουν  ενσωματωθεί  στις  ελεγμένες  οικονομικές  καταστάσεις,  οι  οποίες  δεν  θα  πρέπει  να  φέρουν 
παρατηρήσεις  από  τους  ορκωτούς  ελεγκτές.  Στην  περίπτωση  αυτή,  επί  των  αναπροσαρμοσμένων  ιδίων 
κεφαλαίων δεν απαιτείται να γίνουν άλλες αναπροσαρμογές. 

Για  τον  καθορισμό  της  σχέσης  ανταλλαγής  των  μετοχών  των  προς  συγχώνευση  εταιρειών  προβήκαμε  σε 
εκτίμηση της αξίας της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας.  

Η  έκφραση  γνώμης  για  τους  προτεινόμενους  όρους  συγχώνευσης,  βασίστηκε  σε  ελεγμένες  δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις για την Απορροφώσα Εταιρεία και μη ελεγμένες καταστάσεις για την Απορροφώμενη 
Εταιρεία και πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν από τις Εταιρείες,  τις οποίες θεωρήσαμε ως ακριβείς και 
πλήρεις, χωρίς να διενεργήσουμε ανεξάρτητο έλεγχο. 

Για τη διαμόρφωση του συμπεράσματός μας, αποτιμήσαμε τις συγχωνευόμενες Εταιρείες χρησιμοποιώντας τις 
κάτωθι κοινώς αποδεκτές μεθόδους: 

 

Μεθοδολογία αποτίμησης  Εταιρεία 

Χρηματιστηριακή Αξία  JUMBO 

Προεξόφληση ταμειακών ροών  JUMBO 

Προσαρμοσμένη καθαρή θέση  ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ 

 

Λόγω  της  μη  ύπαρξης  εμπορικής  δραστηριότητας  της  Τανοσίριαν,  δεν  κρίθηκε  σκόπιμη  η  χρησιμοποίηση 
δεύτερης μεθόδου αποτίμησης. 



 

Jumbo Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία                                      145  

Η  περιγραφή  των  προαναφερθέντων  μεθοδολογιών,  ο  τρόπος  εφαρμογής  και  τα  αποτελέσματά  τους, 
παρατίθενται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

3.  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας υπόκεινται στις παρακάτω γενικές παραδοχές: 

 

3.1.  Γενικές παραδοχές 

•  Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πληροφοριών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  εφαρμογή  των 
παραπάνω μεθόδων βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισμός της τελικής 
εκτίμησης  της  συγκριτικής  αξίας  των  Εταιρειών,  βασίσθηκε  στην  αντικειμενική  αλλά  και  την 
ποιοτική αξιολόγηση των μεγεθών, τα οποία αξιολογήθηκαν µε βάση την εμπειρία και τη γνώση 
µας. 

•  Η  έκφραση  γνώμης  για  τους  προτεινόμενους  όρους  συγχώνευσης,  βασίστηκε  σε  ελεγμένες 
δημοσιευμένες  οικονομικές  καταστάσεις  και  πληροφορίες  για  την  απορροφώσα  και  μη 
ελεγμένες  οικονομικές  καταστάσεις  για  την  απορροφούμενη  που  µας  παρασχέθηκαν  από  τις 
Εταιρείες, τις οποίες θεωρήσαμε ως ακριβείς και πλήρεις, χωρίς να διενεργήσουμε ανεξάρτητο 
έλεγχο. 

•  Η μελέτη µας δεν εξέτασε και ούτε και είχε σκοπό να εξετάσει, την επιχειρηματική ορθότητα της 
απόφασης συγχώνευσης. 

•  Η έκφραση γνώμης βασίζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες της αγοράς 
που  επικρατούν  κατά  την  ημερομηνία  της  παρούσας  επιστολής,  στις  τρέχουσες  οικονομικές 
συνθήκες  της  Ελληνικής  οικονομίας  αλλά  και  σε  μακροοικονομικά  στοιχεία.  Δεν  έχουμε 
οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών 
σε  μεταγενέστερο  στάδιο,  εκτός  αν  µας  ζητηθεί  γραπτώς  να  το  κάνουμε  από  τα  Διοικητικά 
Συμβούλια των Εταιρειών. 

•  Σημειώνεται ότι η μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών ενδέχεται να είναι διαφορετική από 
αυτήν  που  λάβαμε  υπ’  όψιν  μας  στην  παρούσα  εργασία,  λόγω  αλλαγών  των  οικονομικών, 
επιχειρηματικών  και  άλλων  συνθηκών  της  αγοράς  εν  γένει,  µε  συνέπεια  τη  μεταβολή  των 
σχετικών αποτελεσμάτων της αποτίμησής µας, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι σημαντική και 
ουσιώδης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι παραδοχές για κάθε μέθοδο έχουν ως εξής: 

 

3.2.  Παραδοχές Μεθόδου Προεξόφλησης Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

Οι  προβλέψεις  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  εφαρμογή  της  εν  λόγω  μεθόδου  μας  δόθηκαν  από  τις 
διοικήσεις  των  Εταιρειών  κι  εξετάστηκαν  για  το  εύλογό  τους  σε  σχέση  με  τα  ιστορικά  στοιχεία  και  την 
περιουσιακή  κατάσταση  των  Εταιρειών,  καθώς  και  το  ανταγωνιστικό  περιβάλλον  και  τις  μελλοντικές 
προοπτικές του κλάδου, στη χώρα αλλά και διεθνώς. 

 

3.3.  Παραδοχές Μεθόδου Χρηματιστηριακής Αξίας 

Η  Χρηματιστηριακή  Αξία  της  Απορροφώσας  προσδιορίστηκε  με  βάση  το  μέσο  όρο  των  ημερήσιων 
κεφαλαιοποιήσεων για διάφορα χρονικά διαστήματα εντός του τελευταίου μήνα, τριμήνου και εξαμήνου προ 
της ημερομηνίας του ισολογισμού  μετασχηματισμού της Απορροφώμενης (7/3/2016). 

 

Οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόσθηκαν, καθώς και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές, για να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμά µας κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά την εφαρμογή 
των μεθόδων αυτών για την εκτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προέκυψαν δυσχέρειες ή 
δυσκολίες. 
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4.  ΕΥΡΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ  

Τα αποτελέσματα αποτίμησης που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων που αναλύθηκαν παραπάνω 
συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

Αξία JUMBO 

(ποσά σε εκατ. € )     Στάθμιση 

Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών  1.648  50% 

Χρηματιστηριακή Αξία  1.305  50% 

Σταθμισμένη Συνολική Αξία  1.477  100% 

        

Αξία TANOSIRIAN 

(ποσά σε εκατ. € )     Στάθμιση 

Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση  396  100% 

Σταθμισμένη Συνολική Αξία  396  100% 

 

Ο λόγος της σχέσης αξιών που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω ανέρχεται σε 3,72, ήτοι η αξία της JUMBO 
αναλογεί σε 3,72 φορές την αξία της ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ. Το εύρος της σχέσης αξιών που παρουσιάζεται παρακάτω 
προκύπτει από την εφαρμογή συντελεστή  ±1% στο λόγο της προαναφερόμενης σχέσης αξιών (3,72). 

Το εύρος σχέσης αξιών που προκύπτει έχει ως κάτωθι: 

 

Εύρος Σχέσης Αξιών Εταιρειών 

Εταιρεία  Κατώτερη  Μέση  Ανώτερη 

Λόγος  σχέσης  αξιών  JUMBO  προς 
TANOSIRIAN  3,69 προς 1  3,72 προς 1  3,76 προς 1 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν  το εύρος αξιών του ανωτέρω πίνακα,  το εύρος  της σχέσης ανταλλαγής μετοχών που 
προκύπτει για κάθε μία εκ των μετασχηματιζόμενων Εταιρειών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Κατώτερη JUMBO / 
Ανώτερη TANOSIRIAN 

Ανώτερη JUMBO / 
Κατώτερη 

TANOSIRIAN 

Σχέση αξιών  3,68920  3,76373 

% απορροφώμενης που δεν διαγράφεται λόγω συγχύσεως  73,2808%  73,2808% 

% μετόχων απορροφώμενης στη Νέα  27,002%  26,609% 

Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφώμενης  1.078.800  1.078.800 

# μετοχών απορροφώμενης  179.800  179.800 

ονομαστική αξία μετοχών απορροφώμενης  6,00  6,00 
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#  μετοχών  απορροφώμενης  που  δε  διαγράφονται  λόγω 
συγχύσεως  179.800  179.800 

Μετοχικό Κεφάλαιο Απορροφώσας  161.911.113,21  161.911.113,21 

# μετοχών απορροφώσας  136.059.759  136.059.759 

ονομαστική αξία μετοχών απορροφώσας  1,19  1,19 

# μετοχών απορροφώσας που δε διαγράφονται λόγω συγχύσεως  99.705.671,00  99.705.671,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απορροφώσας  1.078.800,00  1.078.800,00 

Μετοχικό κεφάλαιο Νέας απορροφώσας  119.732.587,92  119.732.587,92 

νέα ονομαστική αξία μετοχών απορροφώσας  0,88  0,88 

# μετοχών Νέας Απορροφώσας  136.059.759,00  136.059.759,00 

# μετοχών απορροφώμενης στη Νέα  36.738.394  36.204.482 

# μετοχών απορροφώσας στη Νέα  99.321.365  99.855.277 

# μετοχών απορροφώμενης προς 1 μετοχή Νέας Απορροφώσας   0,004894063  0,004966236 

# μετοχών απορροφώσας προς 1 μετοχή Νέας Απορροφώσας   1,003869319  0,998501772 

Σχέση  ανταλλαγής  1  παλαιάς  μετοχής  απορροφώμενης  προς  
μετοχές της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση  204,3292214  201,3597442 

Σχέση  ανταλλαγής  1  παλαιάς  μετοχής  απορροφώσας  προς  
μετοχές της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση  0,996145595  1,001500476 

 

5.  ΓΝΩΜΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

Ελέγξαμε το από 5 Απριλίου 2016 υπογραφέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ 
από τη JUMBO, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών είναι εύλογη 
και λογική.  Σχετικά με τη σχέση ανταλλαγής, στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπονται τα εξής: 

•Για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Απορροφώμενης ο κύριος αυτής θα λάβει 202,1918131256950  νέες 
μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας ευρώ 0,88 εκάστης σύμφωνα με τα παραπάνω. Δηλαδή οι 
μέτοχοι της Απορροφώμενης θα λάβουν συνολικά 36.354.088 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,88. 

•Ειδικά για τις 36.354.088 μετοχές που κατέχει σήμερα η Απορροφώμενη στην Απορροφώσα δεν θα εκδοθούν 
μετοχές της Απορροφώσας λόγω της Συγχώνευσης, καθώς η σχετική αξίωση της Απορροφώμενης να λάβει 
μετοχές της Απορροφώσας μετά την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης αποσβέννυται λόγω σύγχυσης. 

•  Οι  μέτοχοι    της  Απορροφώσας  (πλην  της  Απορροφώμενης)  θα  συνεχίσουν  να  έχουν  1  κοινή 
μετοχή για κάθε 1 μετοχή που είχαν πριν από τη Συγχώνευση, νέας ονομαστικής αξίας €0,88. 

•  Μετά  την  Ολοκλήρωση  της  Συγχώνευσης,  η  σχέση  συμμετοχής  των  μετόχων  των 
Συγχωνευόμενων  Εταιρειών  στο  εκ  της  Συγχώνευσης  διαμορφούμενο  νέο  μετοχικό  κεφάλαιο 
της Απορροφώσας θα είναι 73,28079347840090% στους παλαιούς μετόχους της Απορροφώσας 
και 26,71920652159910% στους μετόχους της Απορροφώμενης. 

 

Έχοντας  εξετάσει  τις σχέσεις ανταλλαγής που προτείνονται ανωτέρω από  τα Διοικητικά Συμβούλια  των δυο 
Εταιρειών, σε συνδυασμό με τα πορίσματα της Ειδικής Μελέτης Συγκριτικής Αποτίμησης που διενεργήσαμε, 
συμπεραίνουμε ότι η,  κατά  τα ανωτέρω, προτεινόμενη από  τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και 
της  Απορροφώμενης  και  περιλαμβανόμενη  στο  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχώνευσης  σχέση  ανταλλαγής  μετοχών 
είναι  εύλογη  και  λογική  ως  προκύπτουσα  και  εμπεριεχόμενη  στο  εύρος  των  συγκριτικών  αξιών  που 
αναφέρονται στους πίνακες υπό παρ. 4.» 
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Περαιτέρω, σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποίησε ο ελεγκτικός οίκος PFK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
Α.Ε, σε σχετική διευκρινιστική του επιστολή, η οποία περιλαμβάνεται στο Έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη του 
ελεγκτικού οίκου PFK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, αναφέρονται τα εξής: 

 

«Η παρούσα επιστολή έχει σκοπό να παραθέσει διευκρινίσεις αναφορικά με  τις μεθόδους αποτίμησης που 
εφαρμόσθηκαν για την JUMBO AE και την TANOSIRIAN A.E. (από κοινού αποκαλούμενες οι «Εταιρείες»). 

Οι αποτιμήσεις των Εταιρειών διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές αρχές και μεθοδολογίες που 
ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσμα εξήχθη, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας 
της κάθε μεθοδολογίας.   Τόσο η καταλληλότητα των μεθοδολογιών που υιοθετήθηκαν, για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση, όσο και η στάθμιση που αποδόθηκε σε κάθε μια από αυτές είναι οι ενδεδειγμένες και λογικές για 
την προκειμένη περίπτωση. 

Για  τη  διεξαγωγή  της  ανεξάρτητης  αποτίμησης  των  Εταιρειών  και  τη  διαμόρφωση  του  συμπεράσματός  μας 
σχετικά  με  το  εύλογο  και  λογικό  της  σχέσης  ανταλλαγής,  αποτιμήσαμε  τις  μετασχηματιζόμενες  Εταιρείες 
χρησιμοποιώντας τις κάτωθι κοινώς αποδεκτές μεθόδους: 

 

2.1.   Προεξόφληση ελεύθερων ταμειακών ροών (Discounted Free Cash Flows) 

Για  την  εφαρμογή  της  μεθοδολογίας  της  Προεξόφλησης  Ελεύθερων  Ταμειακών  Ροών,  λήφθηκαν  υπόψη  οι 
προβλέψεις και οι παραδοχές της Διοίκησης της Εταιρείας, υπό το ισχύον λειτουργικό περιβάλλον. 

Επισημαίνεται ότι η αξία μιας εταιρείας προέρχεται από τις μελλοντικές πηγές εισοδήματός της και, συνεπώς, 
ο  θεωρητικά  ορθός  τρόπος  για  τον  καθορισμό  της  αξίας  της  είναι  η  εξέταση  των  μελλοντικών  πιθανών 
ταμειακών ροών. 

Βάσει  της  μεθοδολογίας  της  Προεξόφλησης  των  Ελεύθερων  Ταμειακών  Ροών,  οι  προβλεπόμενες  ταμειακές 
ροές προεξοφλούνται στην ημερομηνία αποτίμησης, δίνοντας έτσι την παρούσα αξία των ταμειακών ροών της 
κάθε εταιρείας.   Επιπρόσθετα, υπολογίζεται η υπολειμματική αξία μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος 
για  το  οποίο  γίνονται  προβλέψεις,  η  οποία  προεξοφλείται  στην  ημερομηνία  αποτίμησης  για  να  δώσει  τη 
συνολική  αξία  της  εταιρείας.    Στη  συγκεκριμένη  μεθοδολογία,  ο  χρονικός  ορίζοντας  που  επιλέγεται  για  τη 
διενέργεια  προβλέψεων  πρέπει  να  έχει  τέτοια  διάρκεια  ώστε  να  διασφαλίζεται  για  την  κάθε  εταιρεία 
σταθερότητα  κερδών  ή  να  αντικατοπτρίζει  έναν  ολοκληρωμένο  οικονομικό  κύκλο  στην  περίπτωση  που  η 
εταιρεία  ανήκει  σε  κλάδο  που  χαρακτηρίζεται  από  κυκλικότητα.    Συνήθως,  η  περίοδος  πρόβλεψης  είναι 
τουλάχιστον  πέντε  έτη,  αλλά  μπορεί  να  διαφοροποιηθεί  ανάλογα  με  τον  κλάδο  και  τον  τομέα  στον  οποίο 
δραστηριοποιείται μια εταιρεία.  

Το επιτόκιο με το οποίο προεξοφλούνται οι ελεύθερες ταμειακές ροές («Προεξοφλητικό Επιτόκιο») πρέπει να 
αντανακλά  όχι  μόνο  την  αξία  του  χρήματος  σε  τρέχουσες  τιμές  αλλά  και  τον  κίνδυνο  που  σχετίζεται  με  τη 
μελλοντική  δραστηριότητα  της  υπό  αποτίμηση  εταιρείας.  Το  προεξοφλητικό  επιτόκιο  που  κυρίως 
χρησιμοποιείται  είναι  το  Μέσο  Σταθμικό  Κόστος  Κεφαλαίων  («WACC»),  με  το  οποίο  προεξοφλούνται  οι 
ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας προκειμένου να υπολογιστεί η αξία της.  

Στον  υπολογισμό  της  υπολειμματικής  αξίας  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  η  δυνατότητα  μιας  εταιρείας  για 
περαιτέρω ανάπτυξη μετά το τέλος του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης.   Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η 
εφαρμογή  του  «μοντέλου  σταθερού  ρυθμού  ανάπτυξης»,  με  βάση  το  οποίο  αναμένεται  στο  διηνεκές  ένας 
σταθερός  ρυθμός  ανάπτυξης  της  προβλεπόμενης  ελεύθερης  ταμειακής  ροής  του  τελευταίου  έτους  του 
διαστήματος πρόβλεψης.   

Στη συνέχεια, η συνολική αξία της εταιρείας προσαρμόζεται με τον καθαρό δανεισμό της κατά την ημερομηνία 
αποτίμησης, προκειμένου να υπολογισθεί η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της. 

 

Σχόλια επί της εφαρμογής της μεθοδολογίας των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

 

Διευκρινίζεται  ότι  μεταξύ  των  βασικών  παραδοχών  που  υιοθετήθηκαν  στα  πλαίσια  της  αποτίμησης  της 
Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι εξής:  
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α)   Η αποτίμηση βασίστηκε στην παραδοχή ότι η  Εταιρεία,  θα «διατηρηθεί  εν  λειτουργία»  (going concern).  
Αυτή η παραδοχή θεωρεί ότι:  

i.    Η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  θα  εφαρμόσει  μόνο  εκείνες  τις  λειτουργικές  οργανωτικές  και 
χρηματοοικονομικές στρατηγικές οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την αξία τους, και  

ii.    δεν υπάρχει αβεβαιότητα  για  την υπάρχουσα κατάσταση ή μελλοντικά  γεγονότα  (όπως π.χ.  συνεχείς 
λειτουργικές  ζημίες  και  ιδιαίτερα  αδύναμη  χρηματοοικονομική  διάρθρωση,  ή  αδυναμία  άντλησης 
απαιτούμενων  κεφαλαίων),  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  αμφισβητήσουν  τη  βασική  παραδοχή  ότι  η 
Εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της (going concern).  

β)    Επίσης, υιοθετήθηκε η παραδοχή ότι η Εταιρεία «θα συνεχίσει να λειτουργούν ως ανεξάρτητη οντότητα 
στους τομείς που δραστηριοποιείται και σήμερα (“as‐is stand‐alone basis”)».  

 

Τέλος,  πραγματοποιήθηκε  ανάλυση  ευαισθησίας  για  να  διαπιστωθεί  η  επίδραση  που  θα  έχουν  στα 
αποτελέσματα αποτίμησης διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης των ταμειακών ροών μετά το τέλος της αναλυτικής 
περιόδου πρόβλεψης. 

 

2.2.  Χρηματιστηριακή Αξία (Market Capitalization) 

Στην περίπτωση αποτίμησης εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήρια αξιών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά την αποτίμηση, σε σημαντικό βαθμό μάλιστα, και η χρηματιστηριακή αξία των  ίδιων αυτών εταιρειών, 
υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  συγκεκριμένη  χρηματιστηριακή  αγορά  και  οι  μετοχές  της  εταιρείας  καλύπτουν 
ορισμένα  κριτήρια  (αποτελεσματικότητα  της αγοράς).  Λόγω  του  γεγονότος ότι  η  χρηματιστηριακή αξία μιας 
εταιρείας στο χρηματιστήριο μπορεί  να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, ακόμα και μέσα σε σύντομα 
χρονικά  διαστήματα,  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  εκτός  από  την  χρηματιστηριακή  αξία  που  έχει  μια 
εταιρεία  την ημέρα αποτίμησης  και ο μέσος όρος  της αξίας  της  ίδιας  εταιρείας σε  ένα μεγαλύτερο  χρονικό 
διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι ένας, δύο ή και περισσότεροι μήνες.  

Για  τον  προσδιορισμό  εύρους  αξιών  για  την  JUMBO,  εξετάστηκε  η  χρηματιστηριακή  αξία  για  το  χρονικό 
διάστημα 1 μηνός  και  των τελευταίων 6 μηνών  πριν την Ημερομηνία Αποτίμησης, ήτοι την 7 Μαρτίου 2016. 

Οι μετοχές της Απορροφώμενης δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματαγορά. Η Τανοσίριαν, πριν από 
την παρούσα Συγχώνευση,  δραστηριοποιείτο στον  κλάδο  των επενδύσεων και  κατείχε  εκτός  των άλλων και 
36.354.088  μετοχές  της  Jumbo.    Η  Τανοσίριαν  δεν  σχεδίαζε  να  αναπτύξει  οποιαδήποτε  λειτουργική 
δραστηριότητα στο μέλλον, ως εκ τούτου  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καμία μέθοδος η οποία στηρίζεται σε 
μελλοντικές  αυξήσεις  κύκλου  εργασιών  ή  ταμειακές  ροές.  Επίσης,  τα  κονδύλια  της  κατάστασης 
χρηματοοικονομικής  θέσης  παρουσιάζονται  σε  εύλογες  αξίες  οι  οποίες  δεν  επιδέχονται  μεταβολών  καθώς 
πρόκειται κυρίως για νομισματικά στοιχεία σε εγχώριο νόμισμα.  

Συνεπώς η αξία της εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την αξία που θα προσδιοριστεί για την Jumbo. Όποια αξία 
ανά μετοχή προκύψει για την JUMBO, η ίδια αξία ανά μετοχή θα χρησιμοποιηθεί και για την αποτίμηση των 
μετοχών που κατέχει η ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ. Για τους παραπάνω λόγους η χρήση της μεθόδου της Προσαρμοσμένης 
Καθαρής Θέσης για την Απορροφώσα κρίνεται επαρκής. 

Η  περιγραφή  των  προαναφερθέντων  μεθοδολογιών,  ο  τρόπος  εφαρμογής  και  τα  αποτελέσματά  τους, 
παρατίθενται στη συνέχεια της παρούσας. 

Τόσο το αποτέλεσμα της αποτίμησης με βάση την προεξόφληση ταμειακών ροών όσο και το αποτέλεσμα με 
βάση τη χρηματιστηριακή αξία σταθμίστηκαν κατά 50% καθώς θεωρούμε το ίδιο αξιόπιστες τις δύο μεθόδους 
επειδή  αντανακλούν  και  οι  δύο  τις  προοπτικές  της  εταιρείας  όπως  εκτιμάται  από  τη  διοίκησή  της  και  την 
χρηματιστηριακή αγορά αντίστοιχα. Οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν κοινά στοιχεία αντικειμενικότητας  καθώς 
βασίζονται σε πληροφορίες όχι μόνο παραγόμενες από την εταιρεία αλλά και από την αγορά,  ενώ είναι και 
σχετικά συγκρίσιμες σε ότι αφορά την αποτίμηση της αξίας τους. Ο εκτιμητής κρίνει με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες και συνθήκες που επικρατούν κατά τη στιγμή της αποτίμησης αλλά και με βάση την εμπειρία και 
τις παραδεγμένες πρακτικές τα  ποσοστά στάθμισης που αντιπροσωπεύουν κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, οι  
συντελεστές  στάθμισης  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισμό  της  αξίας  της  Jumbo  εκτιμάται  ότι 
παρέχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στην προκύπτουσα  αξία της Απορροφώσας αποκλείοντας ακραίες τιμές που 
θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση διαφορετικών ποσοστών. 
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3.  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

3.4.  Παραδοχές Μεθόδου Προσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης 

Για τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδους προβήκαμε στις ακόλουθες προσαρμογές: 

 

Σύνολο Ενεργητικού Τανοσίριαν  

(‐)  Κόστος  μετοχών Jumbo στα βιβλία της Τανοσίριαν 

(+)  Τρέχουσα αξία μετοχών Jumbo ιδιοκτησίας Τανοσίριαν 

(‐)  Σύνολο Παθητικού Τανοσίριαν 1 

   Προσαρμοσμένη Καθαρή Θέση 
1 Η τρέχουσα αξία των κονδυλίων του παθητικού της Απορροφώμενης προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

Η  αξία  της  Aπορροφώμενης  επηρεάζεται  από  την  τρέχουσα  αξία  των  μετοχών  της  Απορροφώσας  όπως 
προσδιορίζεται από τις ανωτέρω μεθόδους. Λόγω του γεγονότος ότι η Τανοσίριαν, δεν σχεδίαζε να αναπτύξει 
οποιαδήποτε λειτουργική δραστηριότητα στο μέλλον και τα κονδύλιά της αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από 
νομισματικά στοιχεία, δεν προέκυψαν περιορισμοί ή άλλες αναπροσαρμογές. 

Οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόσθηκαν, καθώς και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές, για να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμά µας κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά την εφαρμογή 
των μεθόδων αυτών για την εκτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προέκυψαν δυσχέρειες ή 
δυσκολίες. 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

4.1 Αποτελέσματα μεθόδου προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (Απορροφώσα) 

Τα αποτελέσματα της μεθόδου και βασικές παράμετροι για την αποτίμηση  είναι τα εξής: 

 

(ποσά σε εκατ. ευρώ)    

Προεξοφλημένες ταμειακές ροές  1.495,2 

Καθαρός δανεισμός την 31.6.2015  153,1 

Αξία εταιρείας  1.648,3 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  11,1% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο στο διηνεκές  8% 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 

4.2 Αποτελέσματα μεθόδου Χρηματιστηριακής τιμής (Απορροφώσα) 

Τα αποτελέσματα της μεθόδου και βασικές παράμετροι για την αποτίμηση  είναι τα εξής: 
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    Φεβ 2016 
Σεπ 2015 –Μαρ 

2016  

Μέσος όρος 
τιμής μηνός & 

6μηνου 

Μέσος  όρος  χρηματιστηριακής  τιμής  μετοχής 
Jumbo (ευρώ)  10,08278  9,10083  9,59180 

Αριθμός μετοχών Jumbo   136,1  136,1  136,1 

Αξία εταιρείας (εκατ.  ευρώ)  1.371,9  1.238,3  1.305,1 

Τυχόν αποκλίσεις των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 

4.3 Αποτελέσματα μεθόδου Χρηματιστηριακής τιμής (Αποροφούμενη) 

Με  βάση  την  ανάλυση  των  παραδοχών  της  μεθόδου  τα  αντίστοιχα  μεγέθη  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  η 
τελική αποτίμηση της Τανοσίριαν διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

  (ποσά σε εκατ. €)   

   Σύνολο Ενεργητικού Τανοσίριαν   16,9 

(‐)  Κόστος  μετοχών Jumbo στα βιβλία της Τανοσίριαν  ‐0,8 

(+)  Τρέχουσα αξία μετοχών Jumbo ιδιοκτησίας Τανοσίριαν  394,6 

(‐)  Σύνολο Παθητικού Τανοσίριαν 1  ‐14,3 

   Προσαρμοσμένη Καθαρή Θέση  396,4 

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
1 Η τρέχουσα αξία των κονδυλίων του παθητικού της Απορροφώμενης προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπολογισμοί έγιναν σε ποσά πλήρους ανάλυσης. Οι 3 πρώτοι πίνακες της ενότητας 4 
στην  από  06.04.2016  «Έκθεση  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  για  τους  σκοπούς  του  Κανονισμού  του  Χ.Α. 
(παράγραφος 4.1.4.1.3) για την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τον προσδιορισμό της σχέσης 
ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών» παρουσιάζονται είτε σε ακέραιους αριθμούς είτε 
με  δύο  (2)  δεκαδικά  ψηφία  για  λόγους  συντομίας,  ενώ  ο  τελευταίος  πίνακας  έχει  υπολογιστεί  και 
παρουσιάζεται στην πλήρη ανάλυσή του χωρίς στρογγυλοποιήσεις.  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εάν η μέση τιμή εύρους σχέσης αξιών εταιρειών είχε στρογγυλοποιηθεί στο 3,73 
προς  1,  τότε  με  την  εφαρμογή  του  εύρους  +‐  1%  η  κατώτερη  και  η  ανώτερη  τιμή  θα  διαμορφώνονταν  σε 
3,6927 προς 1 και 3,7673 προς 1 αντίστοιχα, δηλαδή απόκλιση 0,09% σε σχέση με την εφαρμογή της σχέσης 
αξιών 3,72 προς 1.  

Συνεπώς  οι  στρογγυλοποιήσεις/  αποκλίσεις  που  εμφανίζονται  στους  πίνακες  που  εμπεριέχονται  στην  από 
06.04.2016  «Έκθεση  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  για  τους  σκοπούς  του  Κανονισμού  του  Χ.Α.  (παράγραφος 
4.1.4.1.3)  για  την αποτίμηση  των Συγχωνευόμενων Εταιρειών  και  τον προσδιορισμό  της σχέσης ανταλλαγής 
των  μετοχών  των  Συγχωνευόμενων  Εταιρειών»  μας  δεν  επηρεάζουν  την  προκύπτουσα  σχέση  αξιών  των 
Συγχωνευόμενων Εταιρειών.» 
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4.7Μείωση διασποράς (Dilution) 
 

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  η  μετοχική  σύνθεση  της  Απορροφώσας  πριν  από  και  μετά  τη 
Συγχώνευση  σύμφωνα  με  το  μετοχολόγιο  της  Εταιρείας  στις  13.05.2016,  ημερομηνία  καταγραφής  της 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.05.2016, η οποία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη Συγχώνευση: 

 

Μετοχική σύνθεση πριν από τη 
Συγχώνευση 

Μέτοχος  Αριθμός
 Μετοχών 

% 
Συμμετοχής  

ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

36.354.088 26,72% 

FIDELITY LOW‐PRICED STOCK FUND  10.885.568 8,00% 

Capital Group Companies Inc  10.163.964 7,47% 

Λοιποί Μέτοχοι < 5%  78.656.139 57,81% 

Λοιποί μέτοχοι της Απορροφώμενης  0 0,00% 

Σύνολο  136.059.759 100,00% 

 
 
 

Μετοχική σύνθεση μετά τη 
Συγχώνευση 

Μέτοχος  Αριθμός
 Μετοχών 

% 
Συμμετοχής  

ΤANOCERIAN MARITIME SA   36.352.066 26,72% 

FIDELITY LOW‐PRICED STOCK FUND  10.885.568 8,00% 

Capital Group Companies Inc  10.163.964 7,47% 

Λοιποί Μέτοχοι < 5%  78.656.139 57,81% 

Λοιποί μέτοχοι της Απορροφώμενης  2.022 0,00% 

Σύνολο  136.059.759 100,00% 

Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας στις 13.05.2016.   Για τα στοιχεία της μετοχικής σύνθεσης μετά τη Συγχώνευση έχει γίνει επεξεργασία από 
την Εταιρεία των στοιχείων του μετοχολογίου της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης στις 13.05.2016 βάσει της σχέσης ανταλλαγής.  

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δε γνωρίζει να υπάρχει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  το οποίο να 
κατέχει ποσοστό άνω του 5% του συνόλου των κοινών μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου αυτών κατά 
την 13.05.2016. 
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4.8 Δαπάνες έκδοσης 
 

Οι  συνολικές  δαπάνες  για  τη  διαδικασία  της  Συγχώνευσης  (δικαιώματα  ΕΛ.Κ.Α.Τ.,  τέλος  και  πόρος  υπέρ 
Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  ανακοινώσεις  στον  Τύπο,  αμοιβές  ελεγκτών &  συμβούλων,  συμβολαιογραφικά 
έξοδα), εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε €359 χιλ. περίπου, θα βαρύνουν την Εταιρεία και αναλύονται ως εξής: 

 

Δαπάνες Συγχώνευσης  (ποσά σε χιλ. €) 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 18,0

Grant Thornton Α.Ε.  5,0

Συμβολαιογράφος  2,7

Τέλος & εισφορά υπέρ της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 

109,1

Έξοδα Χρηματιστηρίου Αθηνών  163,2

Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. 35,5

Διάφορα έξοδα(*)  25,0

ΣΥΝΟΛΟ  358,5 

Πηγή: Εταιρεία 
(*) Ανακοινώσεις στον τύπο, εκτύπωση και διάθεση Εγγράφου, κλπ. 
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4.9Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα  
 

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι ημερομηνίες των σημαντικότερων γεγονότων στη διαδικασία της Συγχώνευσης:   

Σημειώνεται  ότι  το  παραπάνω  χρονοδιάγραμμα  εξαρτάται  από  πολλούς  αστάθμητους  παράγοντες  και 
ενδέχεται  να  μεταβληθεί.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  υπάρξει  ενημέρωση  του  επενδυτικού  κοινού  με  σχετική 
ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών. 

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης θα αποτελέσουν  αντικείμενο αίτησης  εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., 
θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρείας. 

 

Ημερομηνία  Γεγονός 

18.05.2016  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της JUMBO Α.Ε.Ε. που ενέκρινε τη 
Συγχώνευση 

18.05.2016  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Τανοσίριαν  Α.Ε.Ε.Ε.  που 
ενέκρινε τη Συγχώνευση 

02.06.2016  Έγκριση  Συγχώνευσης  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  καταχώρηση  στο 
Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στο ΦΕΚ στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

29.06.2016  Γνωστοποίηση του Εγγράφου στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

29.06.2016  Δημοσίευση  ανακοίνωσης  για  τη  διάθεση  του  Εγγράφου  στο  Η.Δ.Τ.  και 
στους ιστότοπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών  

29.06.2016  Δημοσίευση του Εγγράφου  (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της 
Απορροφώμενης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών) 

30.06.2016 
Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής των νέων μετοχών της Εταιρείας και της 
αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας  λόγω 
συγχώνευσης1 

30.06.2016 
Δημοσίευση  της  ανακοίνωσης  της  Εταιρείας  στο  Ημερήσιο  Δελτίο  Τιμών 
για  την  ημερομηνία  έναρξης  διαπραγμάτευσης  των  νέων  μετοχών  στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 

01.07.2016  Ακύρωση2  λόγω  συγχύσεως  των  μετοχών  της  Απορροφώμενης  και 
πίστωση των νέων μετοχών των μετόχων της Απορροφώμενης  

04.07.2016 
Έναρξη  διαπραγμάτευσης  των  νέων  μετοχών  των  μετόχων  της 
Απορροφώμενης και αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των μετοχών 
της Εταιρείας  λόγω συγχώνευσης3  

1 Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής του ΧΑ κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 
2 Η ακύρωση των μετοχών πραγματοποιείται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 1ης Ιουλίου 2016 
3Η ημερομηνία αποκοπής ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης 

 

Σημειώνεται  ότι  το  παραπάνω  χρονοδιάγραμμα  εξαρτάται  από  πολλούς  αστάθμητους  παράγοντες  και 
ενδέχεται  να  μεταβληθεί.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  υπάρξει  ενημέρωση  του  επενδυτικού  κοινού  με  σχετική 
ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών. 


