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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
Της εταιρίας “ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
∆ιάταξη και περίληψη της  
   Παρ. 1       Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων  

       Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας 
 

(α) Άρθρο 42α @3: Παρέκκλιση από τις 
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας 
που απαιτεί η διάταξη της @2 του άρθρου 
αυτού. 
 
(β) Άρθρο 42β @1: Παρέκκλιση από την 
αρχή του αµετάβλητου της δοµής και 
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και 
του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
(γ) Άρθρο 42β @2: Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου 
σχετιζοµένου µε περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.  
 
(δ) Άρθρο 42β @3: Προσαρµογή στη δοµή 
και τους τίτλους των λογαριασµών µε 
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της 
επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
(ε) Άρθρο 42β @4: Συµπτύξεις 
λογαριασµών του ισολογισµού που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις 
οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
(στ) Άρθρο 42β @5: Αναµορφώσεις 
κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να 
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης 
χρήσεως. 

∆εν έγινε 
 
 
 
 
 
 
 
∆εν έγινε  
 
 
 
 
∆εν έγινε  
 
 
 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 
 
 
 
∆εν  συνέτρεξε τέτοια περίπτωση  
 
 
 
 
 
 Έγιναν οι εξής αναµορφώσεις:  
Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, II Απαιτήσεις, ο 
λογαριασµός «11. Χρεώστες ∆ιάφοροι» 
µειώθηκε κατά 255.684,67 Ευρώ µε αντίστοιχη 
ισόποση aύξηση του λογαριασµού «11β. 
Ελληνικό ∆ηµόσιο».   
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(ζ) Άρθρο 43β @2 που προστέθηκε µε 
το άρθρο 6, Π.∆. 325/1994 : Ισοτιµία 
δραχµής – EURO  στην περίπτωση που οι 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
δηµοσιεύθηκαν και σε Euro. 
  

Από την χρήση 2002 οι οικονοµικές καταστάσεις 
εκφράζονται πλέον  σε Eυρώ. 

 
Παρ. 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

 
(α) Άρθρο 43α @1-α: Μέθοδοι 
αποτιµήσεως των περιουσιακών 
στοιχείων και υπολογισµού των 
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων 
για αποτιµήσεις τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β) Άρθρο 43α @1-α: Βάσεις µετατροπής 
σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και 
λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
 
(γ) Άρθρο 43 @2: Παρέκκλιση από τις 
µεθόδους και τις βασικές αρχές 
αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 

I. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην 
αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε 
βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και 
βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από 
το νόµο αποσβέσεις. 

II. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων 
υποτιµήσεως. 

III.Οι συµµετοχές της εταιρίας σε εταιρίες που δεν 
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν 
στην τιµή κτήσεως τους. 

IV.Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως 
και µη εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν 
όπως και οι προθεσµιακές καταθέσεις. 

V. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα 
(εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ) 
αποτιµήθηκαν, όπως και κατά την προηγούµενη 
χρήση, στην  κατά είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ της 
κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως 
τρέχουσας τιµής αγοράς και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. 

VI.Η τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων 
προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της τελευταίας τιµής 
αγοράς (η οποία υπολογίσθηκε µε βάση την 
τιµολογιακή  αξία αγοράς προσαυξηµένη µε τα 
ειδικά έξοδα αγοράς και µειωµένη µε τις σχετικές 
εκπτώσεις), η οποία ακολουθείται πάγια. 

 
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκτός των 
υποχρεώσεων που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις 
παγίων στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη 
τιµή του Ξ.Ν. την 31.12.2003 και προέκυψαν  
χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους  142,81 
ευρώ , που βάρυναν τα Aποτελέσµατα Xρήσεως. 
 
∆εν έγινε 
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(δ) Άρθρο 43 @7-β: Αλλαγή µεθόδου 
υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή 
των κινητών αξιών. 
 
(ε) Άρθρο 43 @7-γ: Παράθεση της 
διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως 
των αποθεµάτων και κινητών αξιών και 
της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφ’όσον 
είναι αξιόλογη. 
 
(στ) Άρθρο 43 @9: Ανάλυση και 
επεξήγηση της γενοµένης µέσα στην 
χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, 
αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση 
της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”.  

∆εν έγινε 
 
 
 
 
∆εν υπάρχει αξιόλογη διαφορά. 
 
 
 
 
 
∆εν έγινε αναπροσαρµογή παγίων µέσα στη χρήση . 
Η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε την31.12.2000, µε 
βάσει τις διατάξεις του Ν.2065/92.  

 
Παρ. 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης  

 
(α) Άρθρο 42ε @8: Μεταβολές παγίων 
στοιχείων (πολυετούς αποσβέσεως) 
 
 
(β) Άρθρο 43 @5-δ: Ανάλυση πρόσθετων 
αποσβέσεων. 
 
(γ) Άρθρο 43 @5-ε: Προβλέψεις για 
υποτίµηση ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
(δ) Άρθρο 43 @3-ε: Ανάλυση και 
επεξήγηση των ποσών και Εξόδων 
Εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) 
που αφορούν την χρήση.  
 

Κατά το έτος 2003 (01.01-31.12.2003) προέκυψαν 
µεταβολές ως αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση 
παγίων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν  
 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν  
 
 
 
Λοιπά Έξοδα  Εγκατάστασ. (Σήµατα): 24.780,40 Ευρώ 

(ε) Άρθρο 43 @3-γ: Τα ποσά και ο 
λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την 
πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση 
στο τέλος της χρήσεως δανείων ή 
πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων 
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων 
στοιχείων. 
 
(στ) Άρθρο 43 @4. εδάφ. α & β: 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
“Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως”, 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 
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“Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία 
επιχειρήσεως (GOODWILL)”. 

 
 
 

 
Παρ. 4 Συµµετοχές 

 
(α) Άρθρο 43α @1-β: Συµµετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10%. 
 
 
 
(β) Άρθρο 43α @1-β που προστέθηκε 
µε το άρθρο 3, Π.∆. 326/1994: Όταν η 
ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά µετοχές) 
συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων (π.χ. Οµόρρυθµες 
Ετερόρρυθµες εταιρίες) στις οποίες η ΑΕ 
(ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά µετοχές) είναι 
απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι. 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιε: Σύνταξη 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 

Το ποσό των ευρώ 84.713.573,00 που εµφανίζεται 
στον λογαριασµό  "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις" αφορά το 100% συµµετοχής στην 
εταιρεία ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Έδρα της εταιρίας  είναι ο 
Γέρακας, Αττικής (Λεωφ.Σπάτων 81). 
  
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρία Delhaize “Le Lion” µε έδρα τις Βρυξέλλες, 
Βέλγιο, συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. Οι ενοποιηµένες 
αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην έδρα της 
Βέλγικης εταιρίας. 
 

Παρ. 5 Αποθέµατα 
 

(α) Άρθρο 43α @1-ια: Αποτίµηση 
αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους 
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για 
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
(β) Άρθρο 43α @1-ι: ∆ιαφορές από 
υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
 
 
 
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 321.766,57 έπειτα 
από συνολική επανεκτίµηση των απαιτήσεων. 

 
 

Παρ. 6 Μετοχικό κεφάλαιο 

(β)Άρθρο 43α @1-δ: Κατηγορίες 
µετοχών, στις οποίες διαιρείται το 
µετοχικό κεφάλαιο. 
 
 
 
 

                                    Αριθµός                          Αξία 
 
  Κοινές  
  Ονοµαστικές 
   Μετοχές  
  (µετά ψήφου)            12.732.720                19.099.080,00 
 
  Σύνολο                    12.732.720                 19.099.080,00 
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(γ) Άρθρο 43α @1-γ: Εκδοθείσες 
µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
 
(δ) Άρθρο 43α @1-ε & 42ε @10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε 
αυτούς δικαιώµατα. 
 

∆εν εκδόθηκαν  
 
 
 
∆εν εκδόθηκαν 

(δ) Άρθρο 43α @1-ιστ: Απόκτηση ιδίων 
µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 

∆εν αποκτήθηκαν 

Παρ.7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

Λοιπές Προβλέψεις ύψους 882.913,72 ευρώ που 
αναλύονται ως εξής : 
Προβλεψη δυσµενών δικαστικών  
   αποφάσεων 199.603,15
Τακτοποίηση απολεσθέντων τιµολογίων  
   προµηθευτών 196.775,64
Aµοιβές και έξοδα ∆ιαιτητικού 
   ∆ικαστηρίου  

 
     170.946,51  

Εισφορές σε Aσφαλιστικά Ταµεία       167.325,42
Πρόβλεψη αναπροσαρµογής ενοικίων      148.263,00 

(α) Άρθρο 42ε @14 εδαφ. ∆: Aνάλυση του 
λογαριασµού «Λοιπές Προβλέψεις» αν το 
ποσό τους είναι σηµαντικό. 

 

Σύνολο  882.913,72
    

(β) Άρθρο 43α @1-ζ: Οι οικονοµικές 
δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν 
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. 
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
 
 
 
 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων 
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της 
κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, 
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή 
στις προβλέψεις. 
 
(δ) Άρθρο 43α @1-στ: Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις µεγαλύτερες από 5 έτη. 
 
(ε) Άρθρο 43α @1-στ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 

∆ια την παροχή τεχνογνωσίας, µεθόδων και 
τεχνικών οργάνωσης και διαχείρησης των 
αποθεµάτων, προώθησης των πωλήσεων, επιλογής 
και σχεδιασµού νέων καταστηµάτων από την 
εταιρία Delhaize Group S.A., έχει σχηµατισθεί στη 
χρήση 2003 πρόβλεψη ύψους  
783.000,00 Ευρώ, σωρρευτικά 943.000,00 Ευρώ. 
H αµοιβή για τις υπηρεσίες αυτές τίθεται  σε ετήσια 
βάση  προς έγκριση από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 
 
Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι 
31.12.1998 και έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά 
φόρων που προέκυψαν εκ του ελέγχου. 
 
 
 
 
 ∆εν υπάρχουν 
 
 
∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε 
εµπράγµατες ασφάλειες. 
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Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 
Τα κατωτέρω κονδύλια αναφέρονται σε προβλέψεις εσόδων από 
διάφορες πηγές και αναλύονται ως εξής: 
Επιδότηση από ΟΑΕ∆ για εκπαιδευτικά  
   Προγράµµατα και ατόµα µε ειδικές ανάγκες. 

 
     362.134,10  

Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες  για 
   Εµπορεύµατα,καταστροφές ,κλοπές.       168.217,31 
∆ιάφορα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων      54.316,60 
Λοιπές προβλέψεις       13.156,29  
Εσοδα από ασφαλιστικές εταιρίες για οχήµατα       11.096,23  
Εσοδα από προµήθειες       4.391,67 
Σύνολο 613.312,20

Άρθρο 42ε @12: Ανάλυση των 
κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών 
“Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα” και 
“Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα”. 
 
 
 
 
 
 

Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα 
Τα κατωτέρω κονδύλια αναφέρονται σε προβλέψεις Εξόδων 
Χρήσεως πληρωτέων την εποµένη χρήση και αναλύονται ως 
εξής: 
Τόκοι δανείων   1.555.232,72 
Πρόβλεψη αµοιβών(Βοnus)        1.287.117,00 
Προβλέψεις δαπανών Eλεγκτ.-Oργανωτών- 
   Μελετητών.        965.158,14  
Λογαριασµοί παροχών(∆ΕΗ κλπ)          629.105,18  
Προβλέψεις δαπανών ενοικίων.          203.256,12 
∆ηµοτικοί φόροι και τέλη       201.190,59 
∆απάνες συντηρήσεων-Λοιπές προβλέψεις        91.630,17 
Ασφάλιστρα προσωπικού           53.478,25 
Αγορές υπό παραλαβή           6.060,90 
Σύνολο 4.992.229,07

 
 

 
Παρ. 9 Λογαριασµοί τάξεως 

 
Άρθρο 42ε @11: Ανάλυση των 
λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που 
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης @10. 

Οι λογαριασµοί τάξεως αναλύονται ως εξής: 
Περιουσικά στοιχεία επιχείρησης µε σχέση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης                                                 
Λειτουργικές  µισθώσεις aυτοκινήτων                              
1.013.392,94 
Μισθώσεις λοιπού εξοπλισµπού                                          
212.939,93 
   Μερικό Σύνολο                                              
1.226.332,87                                                     
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 
Περιουσιακά στοιχεία τρίτων προς φύλαξη χρήση ή/και 
παρακολούθηση                                                                  
213.726,00 
   Γενικό  Σύνολο  
1.440.058,87                                                         
 
Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως 
1. ∆ικαιούχοι Ασφαλιστικού/Συνταξιοδ. Προγράµ.  

649.510,85                  
2. Μηχανήµατα σε τρίτους  

31.460,12 
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3. Αξία µη ονοµαστικοποιηθεισών  
Μετοχών καταβεβληµένη στο Ταµείο  
Παρακαταθηκών & ∆ανείων  
36.686,09 

   Σύνολο                                                                  
717.657,06 

 
 
 
 
 

Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 

Άρθρο 42ε @9: Εγγυήσεις και 
εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν 
από την εταιρία 

Κατά την 31.12.2003 η εταιρία είχε συνολικά χορηγήσει 
εγγυητικές επιστολές, για αγορές εµπορευµάτων, κυρίως 
εισαγωγές 

                                                     ύψους Ευρώ 
409.717,74  

και είχε λάβει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
οικοδοµικών έργων και όρων εκµίσθωσης,  

 ύψους Ευρώ 1.075.617,23
                                                       Σύνολο  

1.485.334,97
 

Παρ. 11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
 
(α) Άρθρο 43α @1-ιγ: Αµοιβές µελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρίας. 
 
 
 
 
 
 
(β) Άρθρο 43α @1-ιγ: Υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την 
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως 
και διευθύνσεως της εταιρίας. 

Αµοιβές Προέδρου ∆.Σ*  
571.454,04                                 
Αµοιβές µη εκτελεστικών / 
Ανεξαρτήτων Μελών ∆.Σ  
36.000,00 
Αµοιβές ∆/ντών ∆/νσεων  
1.223.624,81 
Σύνολο                                                           
1.831.078,85 
*Τα µέλη αυτά προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρία µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είτε µε σύµβαση παροχής 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής. 
                     
∆εν υπάρχουν  
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(γ) Άρθρο 43α @1-ιδ: ∆οθείσες 
προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα 
διοικήσεως (µέλη διοικητικών 
συµβουλίων και διαχειριστές). 

 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν 
 

 
Παρ. 12 Αποτελέσµατα χρήσεως 

 
(α) Άρθρο 43α @1-η: Κύκλος Εργασιών 
κατά κατηγορίες δραστηριότητος και 
γεωγραφικές αγορές. Ο Κύκλος Εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 
42ε (@15 εδάφ. α). 
 
 

Κατά την κλειοµένη χρήση ο Κύκλος Εργασιών της 
εταιρίας (εµπορική δραστηριότητα) ανήλθε : 
 Από Πωλήσεις στο εσωτερικό:  

734.527.687,36 
 Από Πωλησεις στο εξωτερικό  σε  

509.511,45 
 Από Λοιπά έσοδα  σε  

54.003.594,43                                   
      Σύνολο                                                 
789.040.793,24 
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
∆ιοικητικό (υπαλληλικό) Προσωπικό 
στα Κεντρικά Γραφεία 307
Προσωπικό στα καταστήµατα 4.377
Σύνολο ατόµων 4.684
 
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 
Μισθοί 51.779.146,90
ΕργοδοτικέςΕισφορές 14.139.587,27
Παρεπόµενες παροχές   και Λοιπά Έξοδα   2.780.456,08
Σύνολο 68.699.190,25

(β) Άρθρο 43α @1-θ: Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. 
∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό 
(υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται 
το µε το µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό 
προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
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(γ) Άρθρο 42ε @15-β: Ανάλυση των 
έκτακτων και ανόργανων εσόδων και 
εξόδων των λογαριασµών «Έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα» και «Έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα». Αν τα ποσά των 
λογαριασµών «Έκτακτες ζηµίες» και 
«Έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά κατά 
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 
@1-γ, παραθέτεται και ανάλυση αυτών 
(µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 
81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα & Έκτακτα Κέρδη 
Προβλέψεις αποζηµιώσεων από 
Ασφαλιστικές εταιρίες για καταστροφές  

166.717,31                                                                 
Έσοδα από αποζηµιώσεις   
    Α)   συγγενών εταιριών DELHAIZE s.a  
222.912,97 
                                        ΕΝΑ α.ε  

11.879,59 
                                       ΤΡΟΦΟ α.ε  
2.084,73 
    Β)   λοιπών  προµηθευτών,τακτοποιήσεων   132.299,51
Πλεονάσµατα ταµείων  
126.349,64   
Εσοδα εκµισθωµένων ακινήτων  
151.269,55              
Πιστωτικές συν/κές διαφορές  
48.907,68 
Κέρδη από εκποίηση παγίων  
15.910,57 
Εσοδα αποζηµιώσεων οχηµάτων  
16.605,33     
   Σύνολο                                                           
894.936,88 

  
  Έκτακτα & ανόργανα έξοδα & Εκτακτες ζηµίες 

Εκτακτες ζηµίες απο εκποίηση παγίων  
293.039,23 
Ανόργανα έξοδα από ελλείµατα ταµειών, 
  κλοπών και τακτοποιήσεων  

186.211,64                      
Προσαυξ. Ασφ.ταµείων και Επιθ. Εργασίας  
15.300,00                                            
Ζηµίες από λύση συµβάσεων µισθωµάτων  
28.102,48 
Προβλέψεις λοιπών χρεώσεων  
16.958,39 
Χρεωστικές συν/τικές  διαφορές  
4.229,67       
Φορολογικά πρόστιµα  
2.899,87        
   Σύνολο                                                           
546.741,28 
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(δ) Άρθρο 42ε @15-β: Ανάλυση των 
λογαριασµών «Έσοδα προηγουµένων 
χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα 
προηγουµένων χρήσεων». 
 

Έσοδα Προηγουµένων Χρήσεων 
Προέρχονται κυρίως από τακτοποίηση προβλέψεων και 
αναλύονται ως εξής:                                                
Έσοδο από µείωση προβλέψεων ενοικίων  
223.633,17 
∆ιαφορές προβλέψεων από προµηθευτές          285.173,42
Μεταφορά σε πρόβλεψη αµοιβές, έξοδα 
   ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου  

138.664,74 
Επιπλέον έσοδα προγραµµάτων ΟΑΕ∆  
62.822,45 
∆ιαφορές προβλέψεων παροχών(∆ΕΗ κλπ)  
54.338,76 
Λοιπών αποζηµειώσεων  
78.747,47 
Έσοδα από προβλέψεις σε δήµους & τέλη  
70.377,22 
∆ιάφορα έσοδα  προηγουµένων χρήσεων  
208.107,38 
    Σύνολο                                                       
1.121.864,61 
 
 
 
 
Έσοδα από  Προβλέψεις Προηγουµένων Χρήσεων 
∆ιαφορές  από ∆ικαστικές υποθέσεις  
410.121,94 
∆ιαφορές Ασφαλιστικών Ταµείων  
39.487,32                   
Τακτοποίηση προβλεψης τιµ/γίων  
8.655,67 
    Σύνολο                                                          
458.264,93 
 
Έξοδα  Προηγουµένων  Χρήσεων 
Έξοδα από προβλέψεις εσόδων από 
   Προµηθευτές                                               
1.084.206,97 
Έξοδα από τακτοποιήσεις 
   Προµηθευτών                                                 
330.177,22 
Eπίδικες απαιτήσεις  
30.791,65 
Εξοδα  προβλέψεων ενοκίων  
72.217,77 
Τακτοποίηση λογαριασµών  
72.231,85                            
∆ιαφορές προβλέψεων  
παροχών (∆ΕΗ κλπ )                                           
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71.018,80 
∆ιαφορές αποζηµιώσεων                                    
47.548,07 
Προϋπολ. Έξοδα Προηγ. Χρήσεων                     
10.505,58 
Εξοδα από τακτοποίηση χρεωστικών  
Υπολοίπων, ελλειµµάτων, τιµολογίων               
339.833,98 
   Σύνολο                                                        
2.058.531,89 
   
Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 
Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων  
413.944,12 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  
105.927,81  
Πρόβλεψη Απολεσθέντων τιµ/γίων  
50.006,09 
    Σύνολο                                                          
569.878,02 
                  

(ε) Άρθρο 43α @1-ιζ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που κρίνονται 
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών 
της αρτιότερης πληροφόρησης των 
µετόχων και των τρίτων και της 
παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής 
θέσης, και των αποτελεσµάτων χρήσεων 
της εταιρίας. 
 

- Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµόν 205/1988 
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι 
διατάξεις του άρθρου 42ε @ 14 του Ν.2190/1920, δεν 
σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του 
προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η 
εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους µόνον 
845.678,23 Ευρώ για αποζηµίωση του προσωπικού το 
οποίο θα εξέλθει από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδοτήσεως . Από το ποσό αυτό τα 140.870,00 
Ευρώ βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως. Αν η 
εταιρεία δεν ακολουθούσε την απόφαση των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως και σχηµάτιζε την σχετική 
πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του 
προσωπικού της, µε την προϋπόθεση ότι αυτό θα 
παρέµενε στην εταιρεία µέχρι την συνταξιοδότησή του, 
τότε αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 8.131.348,88 
Ευρώ. Από το ποσό αυτό συµψηφιζόµενης της 
προβλέψεως που σχηµατίσθηκε, τα 2.256.187,55 
Ευρώ θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσης 
χρήσεως .  

- Η εταιρεία κατά πάγια τακτική έκανε χρήση της 
παραγράφου 2.2.110 περίπτωση 8 του Ελληνικού 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και προέβη στην 
µεταφορά των αποσβέσεων από τους αντίστοιχους 
υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους 
λογαριασµούς του 16, παγίων αποσβεσθέντων στα 
οποία είχε ολοκληρωθεί η απόσβεση και παρέµεναν 
µε λογιστική αξία 0,01 Ευρώ. 
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- Οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν για την χρήση 
2003, έγιναν βάσει του Π.∆. 299/2003 και 
εφαρµόστηκαν οι ανώτεροι  συντελεστές απόσβεσης. 
Ειδικότερα οι αποσβέσεις των αποκτηθέντων εντός της 
χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού, έχουν 
υπολογισθεί µε συντελεστή 100%, όπως προβλέπεται από 
την παρ. 5, του άρθρου 11, του Π.∆. 299/2003. 

  
 

 
Γέρακας Αττικής, 1 Μαρτίου 2004 

 
Ο  Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 

Ραφαήλ Μωϋσής 

Ο  Γενικός ∆ιευθυντής 
& Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
 

Κωνσταντίνος ∆. Μαχαίρας 

Η ∆ιευθύντρια  
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
 

Μαρία Κουκαλάνη 

Ο  ∆ιευθυντής 
Λογιστηρίου 

 
 

 Ιωάννης Μυλωνίδης 
 
 
 
 


