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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠXA)

Αρµόδια Υπηρεσία : Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως  

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.e-jumbo.gr 2.  Αντιπρόεδρος  – Ιωάννης  Οικονόµου 
3.  Εντεταλµένη Σύµβουλος- Σοφία Βακάκη
4.  Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος – Ευάγγελος Παπαευαγγέλου 

Νόµιµος Ελεγκτής : Μάριος Λασανιάνος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101) 5.  Εκτελεστικό Μέλος  – Γεώργιος Βακάκης 
Αθανασία Αραµπατζή (Α.Μ ΣΟΕΛ 12821) 6.  Μη Εκτελεστικό Μέλος  – Παρασκευή Κάβουρα 

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) 7.  Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό  Μέλος  – Γεώργιος Κατσαρός 
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Γνώµη χωρίς επιφύλαξη 8.  Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος – Νικόλαος Βελισσαρίου

9.  Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος – Αδαµάντιος Σταµατάκης

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015
1/7/2015-
30/6/2016

1/7/2014-
30/6/2015

1/7/2015-
30/6/2016

1/7/2014-
30/6/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία 498.767.593 497.881.150 291.507.053 289.382.423 Κύκλος εργασιών 637.557.328 582.548.135 550.508.516 518.969.929
Επενδύσεις σε ακίνητα 5.735.551 6.118.721 5.735.551 6.118.721 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 337.930.145 309.705.031 252.333.811 242.010.038
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.980.326 29.089.329 214.512.121 194.577.299 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/τικών
Αποθέµατα 196.780.190 197.792.010 172.023.416 172.697.801 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 160.997.019 137.936.653 115.009.969 105.049.293
Απαιτήσεις από πελάτες 32.573.115 15.546.511 33.303.033 41.746.395 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 165.131.638 136.950.418 117.112.566 101.717.465

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 449.574.590 343.899.537 266.018.342 208.957.588 Μείον φόροι (43.867.977) (32.113.054) (34.655.524) (27.054.062)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.209.411.365 1.090.327.258 983.099.516 913.480.227 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 121.263.661 104.837.364 82.457.042 74.663.403
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέµονται σε:
Μετοχικό κεφάλαιο 119.732.588 161.911.113 119.732.588 161.911.113 - Ιδιοκτήτες µητρικής 121.263.661 104.837.364 82.457.042 74.663.403
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 795.858.039 635.297.434 596.702.003 471.504.619 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 915.590.627 797.208.547 716.434.591 633.415.732 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (4.423.106) (3.157.660) (979.706) (502.942)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) - - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 116.840.555 101.679.704 81.477.335 74.160.461
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 915.590.627 797.208.547 716.434.591 633.415.732 - Ιδιοκτήτες µητρικής 116.840.555 101.679.704 81.477.335 74.160.461
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 144.189.979 143.916.512 144.189.979 143.916.512 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές - - -

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.071.309 25.720.528 15.161.648 12.724.426 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( σε € ) 0,8913 0,7705 0,6060 0,5488

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 180.164 2.877.527 - 2.669.667 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατ/τικών, 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 128.379.286 120.604.144 107.313.298 120.753.890 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 183.707.664 159.262.340 130.065.028 120.018.853
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 293.820.738 293.118.711 266.664.925 280.064.495
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + 
(δ)

1.209.411.365 1.090.327.258 983.099.516 913.480.227

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/7/2015-
30/6/2016

1/7/2014-
30/6/2015

1/7/2015-
30/6/2016

1/7/2014-
30/6/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης προ φόρων 165.131.638 136.950.418 117.112.566 101.717.465
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων 22.670.199 21.248.872 15.017.919 14.902.182

101.211 238.007 95.616 233.640

78.248 38.559 (18.569) 50.179
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (2.204.856) 2.731.855 (2.208.160) 2.722.418
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (8.348.835) (9.047.370) (6.173.166) (6.584.504)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.459.516 7.378.565 6.315.869 7.261.292
 Συναλλαγµατικές διαφορές 8.980 (124.952) (8.874) (31.730)
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 183.896.101 159.413.954 130.133.201 120.270.942
Μεταβολές λογαριασµών Κεφαλαίου Kίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων 914.239 (11.612.857) 674.385 (6.685.548)
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων (15.561.651) 12.188.831 5.246.754 (5.224.683)
(Αύξηση)/ µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.830.464 (215.080) 4.237.545 (76.662)
(Αύξηση)/ µείωση βραχυπρόθεσµων δεσµευµένων τραπεζικών καταθέσεων - 7.138.988 - -
Αύξηση/( µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (13.396.481) 731.540 (11.837.139) (6.681.772)
Άλλα 65.180 (6.839) 65.179 (6.841)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (6.205.596) (7.048.438) (6.067.344) (6.932.255)

Καταβεβληµένοι φόροι (42.832.331) (31.676.155) (36.936.956) (27.968.322)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 111.709.925 128.913.944 85.515.625 66.694.859
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής - - (40.708.463) (25.000.002)
Αγορές ενσώµατων  και άυλων παγίων στοιχείων (34.687.195) (59.146.194) (19.764.980) (12.132.395)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 78.498 2.867.696 571.182 2.867.696

Τόκοι εισπραχθέντες 7.503.173 9.313.485 6.199.864 6.617.982

Eπενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση - (6.268.188) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (27.105.524) (53.233.201) (53.702.397) (27.646.719)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αναληφθέντα δάνεια - 2.877.527 - 2.669.667

Εξοφλήσεις δανείων (2.697.362) (20.039.718) (2.669.667) (20.039.718)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατoδοτικές µισθώσεις - (1.373.561) - (1.373.561)
Mερίσµατα πληρωθέντα - (45.785.283) - (45.785.283)

(2.697.362) (64.321.035) (2.669.667) (64.528.895)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 81.907.039 11.359.708 29.143.560 (25.480.755)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 298.918.408 287.567.276 169.893.073 195.373.828
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (489.482) (8.576) - -
Ταµειακά διαθέσιµα απορροφούµενης εταιρείας (Τανοσίριαν Α.Ε.) 14.396.721 - 14.396.721

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 394.732.686 298.918.408 213.433.355 169.893.073

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 2.959.168 4.031.446 2.500.579 3.582.257
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασµών τραπεζών 4.264.832 - 4.264.832 -

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 387.508.686 294.886.962 206.667.944 166.310.816

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 394.732.686 298.918.408 213.433.355 169.893.073

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015

797.208.547 744.510.358 633.415.732 608.236.785

116.840.555 101.679.704 81.477.335 74.160.461

(404) - (404) -

66.876 66.876

1.710.962 - 1.710.962 -

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα - (48.981.514) - (48.981.514)
Λοιπές κινήσεις (235.909) - (235.909) -

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση - - - -

915.590.627 797.208.547 716.434.591 633.415.732

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΚΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Α.∆.Τ ΑΜ 052833/2014 Α.∆.Τ Χ 156531/2002 Α.∆.Τ. ΑΙ516280/2010 Α.∆.Τ Λ 370348/1977-ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0018111 Ά ΤΑΞΗΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2016 και 30.06.2015 
αντίστοιχα)

Μοσχάτο , 7 Οκτωβρίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2015 και 01.07.2014 
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

Επίδραση λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της Τανοσίριαν Α.Ε.

Αύξηση /(µείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση λοιπών 
αποθεµατικών

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

Αναβαλλόµενη φορολογία εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  € (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  €

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό 
ποσό)
Λοιπες προβλέψεις

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κύπρου 9 και Ύδρας , Μοσχάτο Αττικής 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.  Πρόεδρος  –  Απόστολος - Ευάγγελος Βακάκης

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆Σ των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων :

7/10/2016

Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της JUMBO A.E.E. και του Ομίλου εταιρειών JUMBO. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως 

ενοποιούμενες θυγατρικές του.

1. Στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη χρήση 2014-2015 (01.07.2014-

30.06.2015), με εξαίρεση τα νέα αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που αναφέρονται στη σημείωση 3.1 των Οικονομικών 

Καταστάσεων και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. Δεν υπάρχει αλλαγή στις 30.06.2016  στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 

30.06.2015.  

2. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη σύνθεση των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου σε σχέση με την 

30.06.2015, δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους και δεν υπάρχουν εταιρείες ή και κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Κατά την 30.06.2016 δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Για εξασφάλιση αλληλόχρεων τραπεζικών 

λογαριασμών θυγατρικής του Ομίλου έχει παραχωρηθεί ως ενέχυρο με τη μορφή δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων ποσό € 965.020.

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 

5. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου 

και της Εταιρείας.  

6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, έχει ως εξής:

Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ύψους € 23.702. 

7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 5.32 των Οικονομικών Καταστάσεων.

8. Ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης   και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, στη λήξη της 

κλειόμενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Κατά την διάρκεια της  χρήσης 01.07.015-30.06.2016 η JUMBO EC B.LTD είχε έξοδα αγορών από την JUMBO EC.R.SRL συνολικού ποσού 
€ 2.296. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλειφθεί από τις  
ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις.
9. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συµµετοχής, δραστηριότητα και µέθοδο
ενοποίησης που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 4.3 .
10. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων, για τη χρήση 01.07.2015 - 30.06.2016, του Οµίλου ανήλθαν σε € 24.398 χιλ. και  της 
Εταιρείας σε  € 17.371 χιλ.
11. ∆εν κατέχονται µετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις, για τη χρήση 01.07.2015-30.06.2016.
12. Tον Ιούλιο του 2015 καταβλήθηκε το ποσό των € 20,7 εκατ για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής JUMBO EC.R SRL. 
Επίσης, κατά τον Ιούνιο του 2016 η θυγατρική JUMBO EC.R. S.R.L προέβη σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου ύψους € 20 εκατ. Το 
µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής µετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται την 30.06.2016 σε € 68,91 εκατ. και καλύφθηκε κατά 100% από την 
µητρική Εταιρεία.
13. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 11.11.2015 ενέκρινε µεταξύ άλλων την µη διανοµή 
µερίσµατος από τα κέρδη της προηγούµενης εταιρικής χρήσης 2014-2015.
14. Με την  υπʼ αριθµ. πρωτ. 58238/02.06.2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού η οποία καταχωρήθηκε στο 
Γενικό Εµπορικό Μητρώο την ίδια ηµέρα µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 640856, εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας 
ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ παράλληλα µειώθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής της Εταιρείας 
από EUR 1,19  σε EUR 0,88. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή Χρηµατιστηριακών Αγορών του Χρηµατιστηρίου κατά τη συνεδρίασή της στις 
30.06.2016 ενέκρινε την εισαγωγή και έναρξη διαπραγµάτευσης των 36.354.088 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών που 
προέκυψαν λόγω της Συγχώνευσης και ενηµερώθηκε για τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρείας από EUR 1,19 σε 
EUR 0,88. Η διαπραγµάτευση των ανωτέρων νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας EUR 0,88 
ξεκίνησε την 04.07.2016.
15. Η επίδραση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης λόγω της απορρόφησης της ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναλύεται όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων.
16. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 27.07.2016 αποφασίστηκε η διανοµή έκτακτου µερίσµατος 0,27 (µικτό) 
ευρώ ανά µετοχή προ παρακράτησης φόρου το οποίο αποτελούσε µέρος των εκτάκτων αποθεµατικών από φορολογηθέντα και µη 
διανεµηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.  Το έκτακτο αυτό µέρισµα, µετά την παρακράτηση φόρου, 
εφόσον απαιτείται, ανέρχεται σε 0,2430 ευρώ ανά µετοχή και η πληρωµή στους δικαιούχους ξεκίνησε στις 04.08.2016.
17. Τα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση τον επιµερισµό των κερδών/ (ζηµιών), µετά από φόρους, επί του συνολικού 
σταθµισµένου αριθµού των µετοχών της µητρικής. 
18. Τα λοιπά συνολικά  έσοδα (µετά από φόρους) του Οµίλου  ποσού € (4.423.106) αναλύεται σε  έξοδο € 950.782 από συναλλαγµατικές 
διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού,  έξοδο € 971.118 που αφορά επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού και σε 
έξοδο € 2.501.206 από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση. Αντίστοιχα τα λοιπά συνολικά έσοδα για την 
Εταιρεία ποσού € (979.706) αφορούν έξοδο από επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού. 
19. H διοίκηση της Μητρικής Εταιρείας, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση για την κλειόµενη χρήση 2015/2016, τη διανοµή µερίσµατος
συνολικού ποσού € 36.736.134,93 που αντιστοιχεί σε € 0,27 (µικτό) ανά µετοχή (136.059.759 µετοχές). 
20. Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης της Οικονοµικής Έκθεσης  αναφέρονται αναλυτικά στην σηµείωση 13 
των Οικονοµικών Καταστάσεων.

 30/06/2016 30/06/2015 
Όµιλος   
Μόνιµο 4.328 4.065 
Έκτακτο 728 670 
Σύνολο 5.056 4.735 

   
 30/06/2016 30/06/2015 

Εταιρεία   
Μόνιµο 3.094 2.974 
Έκτακτο 415 332 
Σύνολο 3.509 3.306 

 

Ποσά εκφρασµένα σε € Όµιλος Εταιρεία 
α) Έσοδα - 92.148.614 
β) Έξοδα - 2.359.026 
γ) Απαιτήσεις - 796.963 
δ) Υποχρεώσεις - - 
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης 

2.326.411 1.762.999 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

- - 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 

- - 

 

Περίπτωση (ποσά εκφρασµένα σε €) Όµιλος Εταιρεία 

Προβλέψεις για σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 71.338 70.229 
Προβλέψεις για ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 164.202 146.708 

 


