
1.1. ™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À (ÂÙ‹ÛÈ·) ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∏ ∂∆∞πƒπ∞
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 245.509 230.270 242.313 225.607
Αποθέµατα 73.937 82.770 69.073 77.072
Απαιτήσεις από εµπορική δραστηριότητα 18.154 15.082 27.646 25.985
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.062 1.833 1.909 1.671
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 30.363 13.113 26.728 7.320
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 370.025 343.068 367.669 337.655
¶∞£∏∆π∫√
Μακροπρόθεσµα δάνεια 84.297 44.628 84.297 44.628
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.651 12.120 13.930 11.466
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις ― 15.400 ― 15.400
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 204.252 216.390 198.737 207.153
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 303.200 288.538 296.964 278.647
Μετοχικό Κεφάλαιο 19.099 19.099 19.099 19.099
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 47.725 35.431 51.606 39.909
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 66.824 54.530 70.705 59.008
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 1 ― ― ―
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 66.825 54.530 70.705 59.008
™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (ε)=(α)+(δ) 370.025 343.068 367.669 337.655

««AA§§ººAA--BBHHTTAA»»  BBAA™™II§§OO¶¶OOYY§§OO™™  AA..EE..
™˘ÓÔÙÈÎ¿ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ÃÚ‹ÛË˜ ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2005 ¤ˆ˜ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005

(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «∞§º∞-µ∏∆∞» µ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. Ο αναγνώστης που επιζητά να
αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

™∆√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας : Λ. Σπάτων 81, 15344 Γέρακας - Αττικής 
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 13363/06/Β/86/17
Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία, Γενική ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικού Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Ραφαήλ Μωυσής, Pierre-Olivier Beckers, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος,

Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Jean-Claude Coppieters’t Wallant  
(έως τις 22.11.2005), Michael Waller (από τις 22.11.2005), 
Renaud Cogels, Craig Owens, Michel Eeckhout, Baudouin Van der
Straten Waillet, Τρύφων Κολλίντζας, Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος.

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 27 Φεβρουαρίου 2006
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Νικόλαος Σοφιανός
Ελεγκτική Εταιρεία : Deloitte.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - θέµατα έµφασης
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.ab.gr 

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

P·Ê·‹Ï A. Mˆ˘Û‹˜
A∆T. K 325346

H ∆ιευθύντρια Oικονοµικών Yπηρεσιών 

M·Ú›· B. KÔ˘Î·Ï¿ÓË
A∆T.  N 257221 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 30034 - Α’ ΤΑΞΕΩΣ

Γέρακας, 27 Φεβρουαρίου 2006

1.3. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ 
ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ Ãƒ∏™∏™ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∏ ∂∆∞πƒπ∞

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 
(01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα) 54.530 40.141 59.008 66.121
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους 12.294 17.445 11.697 16.029
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ― ― ― ―
Μεταφορές λόγω συγχώνευσης ― ― ― (20.086)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα ― (3.056) ― (3.056)
Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας 
στην καθαρή θέση ― ― ― ―
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1 ― ― ―
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών ― ― ― ―
Καθαρή θέση λήξης χρήσης
(31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα) 66.825 54.530 70.705 59.008

1.4. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆/™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ Ãƒ∏™∏™ ( ŒÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜) ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∏ ∂∆∞πƒπ∞
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.05 01.01-31.12.04 01.01-31.12.05 01.01-31.12.04
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Κέρδη προ φόρων 22.125 23.082 20.452 22.394
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 16.947 16.402 16.082 15.540
Προβλέψεις 3.341 2.354 3.318 1.186
(Kέρδη) / Zηµιές από πώληση παγίων 319 (32) 314 48
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας (590) (1.256) (238) (949)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2.616 2.924 2.616 2.923
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8.833 988 7.999 209
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.632) 29.266 (2.272) 34.243
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (8.797) 11.685 (8.867) 11.129
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.509) (3.465) (1.509) (3.464)
Καταβεβληµένοι φόροι (12.048) (4.132) (8.255) (4.132)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) 27.605 77.816 29.640 79.127
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ― ― ― ―
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (35.654) (32.471) (35.173) (31.354)
Επενδύσεις σε θυγατρικές ― ― ― (1.000)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 109 450 103 438
Τόκοι εισπραχθέντες 590 1.256 238 949
Μερίσµατα εισπραχθέντα ― ― ― ―
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) (34.955) (30.765) (34.832) (30.967)
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ― ― ― ―
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 40.000 ― 40.000 ―
Εξοφλήσεις δανείων (15.400) (49.540) (15.400) (49.540)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) ― ― ― ―
Μερίσµατα πληρωθέντα ― (3.056) ― (3.056)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) 24.600 (52.596) 24.600 (52.596)

∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È 
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¯Ú‹ÛË˜ (·)+(‚)+(Á) 17.250 (5.545) 19.408 (4.436)

∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 13.113 18.658 7.320 11.756

∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 30.363 13.113 26.728 7.320

¶ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)
1. Οι εταιρίες οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, οι αντίστοιχες διευθύνσεις τους καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής της µητρικής Εταιρίας,
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

∂ˆÓ˘Ì›·                                                           Œ‰Ú·                    ¶ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙË˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ı˘Á·ÙÚÈÎ‹˜
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (µητρική εταιρία) Ελλάδα, Γέρακας Αττικής ---
ΕΝΑ Α.Ε. (θυγατρική εταιρία) Ελλάδα, Γέρακας Αττικής 99,96%
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις προέκυψαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Η µέθοδος αυτή ακολουθήθηκε και για την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004. 
3. Για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 2002 και βρίσκεται
µόνο σε εκκρεµότητα ο έλεγχος της αµοιβής της συνδεδεµένης εταιρίας GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. για παροχή υπηρεσιών, για τις χρήσεις 2001-2002, ο
οποίος έχει παραπεµφθεί σε ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. Για την  απορροφηθείσα εταιρία ΤΡΟΦΟ Α.Ε., της οποίας η
συγχώνευση από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ2-14950/10.12.04 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
καταχωρήθηκε στο µητρώο Α.Ε. την 10.12.04, παραµένει φορολογικά ανέλεγκτη µόνο η χρήση 2003. Για την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε., η οποία περιλαµβάνεται
στην ενοποίηση,  έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος µέχρι και τη χρήση 2000. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό.
4. Η εταιρία GROUPE DELHAIZE S.A. µε έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η οποία κατέχει το 60,65% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ»
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι
ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην έδρα της Βελγικής εταιρίας.
5. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Οµίλου.
6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Οµίλου:
6.1 Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις της µητρικής Εταιρίας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνολικού ύψους 206 Ευρώ περίπου για
ισόποσες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οποίες εκκρεµούν προσφυγές και για τις οποίες η µητρική Εταιρία έχει  σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη.
6.2 Σχετικά µε τη δικαστική υπόθεση µε τους πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ Α.Ε., την 7η ∆εκεµβρίου 2004 εξεδόθη η υπ΄ αριθµόν 42/2004 απόφαση του
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου  και επιδίκασε στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. το  ποσό των έξι δισεκατοµµυρίων δραχµών, δηλαδή 17.608 Ευρώ, µε
το οποίο είχε ήδη µειωθεί το τίµηµα αγοράς του 100% των µετοχών της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Επισηµαίνεται ότι οι πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. υπέβαλαν
την 07.03.2005 αίτηση ακύρωσης επί της  αποφάσεως του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, η οποία απερρίφθη δυνάµει της υπ' αριθµόν 9420/2005 απόφασης
του Εφετείου Αθηνών.  Η Εταιρία µελετά µαζί µε τους νοµικούς της συµβούλους τη διεκδίκηση του υπολοίπου της απαίτησής της, ποσού Ευρώ 21.570
(39.178-17.608) περίπου.
6.3 Στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιούµε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε την 5η Ιουλίου
2005 την υπ' αριθµόν 284/IV/2005 απόφασή της, η οποία αφορά ευρύτερα τον κλάδο του λιανεµπορίου, και µε την οποία επιβάλλεται στην µητρική
Εταιρία πρόστιµο ύψους 739 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του τέλους χαρτοσήµου) για παράβαση του Ν. 703/1977. Αναφορικά µε τα ανωτέρω η
∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι: 
α. Η Εταιρία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
β. Η Εταιρία έχει προσφύγει κατά της ως άνω αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού στα καθ' ύλην αρµόδια δικαστήρια και αναµένεται η σχετική
απόφαση, µέχρι την έκδοση της οποίας η υποχρέωση της εταιρίας προς καταβολή του προστίµου ανεστάλη δυνάµει της υπ' αριθµόν 117/2005 απόφασης
του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.
6.4 ∆εν υπάρχουν εκτός των ανωτέρω υπό 6.1, 6.2 και 6.3 άλλες επίδικες υποθέσεις για τις οποίες να εκκρεµούν αποφάσεις διαιτητικών ή δικαστικών
οργάνων ή να έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης αποφάσεων, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των
εταιριών του Οµίλου και να µην έχει γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη.
7. O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν:

Όµιλος Εταιρία 
31 ∆εκεµβρίου 2005 6.744 6.472
31 ∆εκεµβρίου 2004 6.517 6.249

8. Συναλλαγές του Οµίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις:
8.1 Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η ∆εκεµβρίου 2005 µεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της ΕΝΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, στη µετοχική σύνθεση της οποίας συµµετέχει η πρώτη µε ποσοστό
99,96%, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές:
Καθαρές Πωλήσεις Εµπορευµάτων από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 
(συµπεριλαµβανοµένων και των χορηγούµενων εκπτώσεων) 67.694
Πωλήσεις Ειδών Συσκευασίας από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 129
Έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από εκµισθώσεις ακινήτων στην ΕΝΑ Α.Ε. 159
Αγορές  της ΕΝΑ Α.Ε. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 67.824
∆απάνες της ΕΝΑ Α.Ε. από µισθώσεις ακινήτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 159
Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από την ΕΝΑ Α.Ε. 13.066
Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» προς την ΕΝΑ Α.Ε. 6
8.2 Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η ∆εκεµβρίου 2005, µεταξύ των εταιριών του Οµίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε. και της GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. η οποία συµµετέχει στη µετοχική σύνθεση της µητρικής Εταιρίας µε ποσοστό 60,65%, διενεργήθηκαν οι παρακάτω
συναλλαγές:
Πωλήσεις Εµπορευµάτων σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 10
Αγορές  Εµπορευµάτων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 1.936
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από GROUPE DELHAIZE S.A.) 1.618
Αγορές Παγίων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 34
Λοιπά Έσοδα (χρεώσεις προς GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.) 219
Λοιπά Έξοδα (χρεώσεις από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.) 35
Απαιτήσεις από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 208
Υποχρεώσεις σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.  2.231
8.3 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάµενο Οµολογιακό ∆άνειο µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις DELCOR S.A. και DELFINANCE S.A. κατά
την 31η ∆εκεµβρίου 2005, είναι οι ακόλουθες:

DELCOR S.A. DELFINANCE S.A.
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (τόκοι έξοδα) 1.473 4
Τόκοι πληρωτέοι 1.330 3
Οµολογιακό ∆άνειο 32.212 85

1.2. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆/™∏™ ∞¶√∆/∆ø¡ Ãƒ∏™∏™ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∏ ∂∆∞πƒπ∞
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.05 01.01-31.12.04 01.01-31.12.05 01.01-31.12.04
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 908.001 873.114 880.342 847.548
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 197.674 186.126 186.708 175.904
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 41.098 41.152 38.912 39.908
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 24.151 24.750 22.830 24.368
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 22.125 23.082 20.452 22.394
Μείον φόροι 9.830 5.637 8.755 6.365
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 12.295 17.445 11.697 16.029
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρίας 12.294 17.445 11.697 16.029
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1 ― ― ―
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,97 1,37 0,92 1,26
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,31 ― 0,31 ―

O Εντεταλµένος Σύµβουλος
& Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢. M·¯·›Ú·˜
A∆T. Θ 724826

O ∆ιευθυντής  Λογιστηρίου 

πˆ¿ÓÓË˜ ∞. ª˘ÏˆÓ›‰Ë˜
A∆T. Ξ 016410 AP. A∆EIAΣ 13549 - A’ TAΞEΩΣ

¶π¡∞∫∞™ ¶ƒ√™∞ƒª√°ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ ∂¡∞ƒ•∏™ Ãƒ∏™∏™ 01.01.2005-01.01.2004 ª∂∆∞•À ∂§§∏¡π∫ø¡ ∫∞π ¢π∂£¡ø¡
§√°π™∆π∫ø¡ ¶ƒ√∆À¶ø¡                                  ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∏ ∂∆∞πƒπ∞
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01.05 01.01.04 01.01.05 01.01.04

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                                                                           
(Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 81.458 43.519 89.395 62.715 
Προσαρµογή µερίσµατος χρήσης 2003 (καταχωρηµένο σε 
"Μερίσµατα Πληρωτέα" σε Ελληνικό Ισολογισµό χρήσης 2003) ― 3.056 ― 3.056 
Επαναπροσδιορισµός αξίας παγίων, λόγω χρησιµοποίησης 
του ωφέλιµου χρόνου ζωής για τον υπολογισµό των αποσβέσεων, 
επαναφοράς της αναπροσαρµοσµένης αξίας κτήσης βάσει 
φορολογικών νόµων (Ν.2065/92 κλπ) στο ιστορικό κόστος και 
επανεκτίµησης των παγίων στοιχείων των θυγατρικών εταιριών 
που εξαγοράστηκαν το 2000 εντός του πρώτου έτους από την εξαγορά 
καθώς και υπολογισµός του σχετικού αναβαλλόµενου φόρου. 10.160 8.553 9.159 8.218 
Αντιλογισµός των ασώµατων ακινητοποιήσεων που είχαν 
καταλογισθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. ― (90) ― ―
Αναπροσαρµογή Καθαρής Θέσης έτσι ώστε ν' απεικονίζεται η 
απορρόφηση της θυγατρικής ΤΡΟΦΟ Α.Ε. µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και όχι 
µε βάση τον Ν.2166/93 όπως εµφανιζόταν στον Ελληνικό Ισολογισµό. 3.284 ― 3.284 ―
∆ιαφορά στην αποτίµηση συµµετοχών σε θυγατρική (8.906) ― (8.906) ―
∆ιαφορά στην απαλοιφή συµµετοχών θυγατρικής 8.906 ― ― ―
Προσαρµογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως. (21.236) (7.653) (14.111) ―
Προσαρµογή της πρόβλεψης για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. καθώς και 
υπολογισµός του σχετικού αναβαλλόµενου φόρου. (6.655) (5.087) (6.358) (3.695)
Προσαρµογή της πρόβλεψης για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
µη ληφθείσας αδείας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. καθώς και υπολογισµός 
του σχετικού αναβαλλόµενου φόρου. (1.255) (1.385) (1.153) (1.222)
Καταλογισµός αναλογίας εσόδων από προµηθευτές σε απόθεµα 
καθώς και υπολογισµός του σχετικού αναβαλλόµενου φόρου. (5.436) (3.876) (5.388) (3.636)
Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
/απαιτήσεων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 2.234 3.462 1.073 1.086 
Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999 - 2000 (7.606) ― (7.606) ―
Λοιπά (37) 168 ― 125 
Αναγνώριση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, 
αποτιµόµενα στην εύλογη αξία τους και των συναλλαγµατικών 
διαφορών  που προέκυψαν από την αποτίµηση δανείου σε ξένο νόµισµα. (381) (526) (381) (526)
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                                                                     
(Με βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 54.530 40.141 59.008 66.121


