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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Διαχειριστές της  “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ 
Ε.Ε.” 
 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που 
είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  
κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει 
υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και 
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  
των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Ευθύνη Ελεγκτή - Συνεχίζεται 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση 
και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε τη προσοχή σας στο 
γεγονός ότι η καθαρή θέση της Εταιρίας είναι μικρότερη από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου της και κατά 
συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 45 του Κ.Ν.3190/1920 περί της συνέχισης 
της δραστηριότητας της Εταιρίας. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης των Διαχειριστών με τις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920.       
 

Αθήνα, 09 Απριλίου 2009 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Δημήτριος Κουτσός-Κουτσόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 26751 

 
Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε. 120 
Λ. Κηφισίας 250-254, 152 31 Χαλάνδρι 
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 Σημ. 
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007 -
31.03.2008 

      
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 40.538 80.277 
Κόστος πωληθέντων  (36.297) (71.485) 

Μικτό κέρδος  4.241 8.792 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7 4.336 1.710 
Έξοδα διάθεσης   (15.951) (16.885) 
Έξοδα διοίκησης  (3.826) (7.447) 
Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων  - (1.964) 

Λειτουργικά κέρδη  (11.200) (15.794) 
Χρηματοοικονομικό κόστος 8 (869) (3.838) 
Έσοδα από τοποθετήσεις  27 26 

Κέρδη προ φόρων 9 (12.042) (19.606) 
Φόρος εισοδήματος 10 2.664 26 

Κέρδη μετά από φόρους  (9.378) (19.580) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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 Σημ. 31.12.2008  31.03.2008  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγιο Ενεργητικό     
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός 11 86.354 67.187
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 12  129 291
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13 613 683
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 14 3.737 1.069
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  90.833 69.230
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα 15 5.260 7.934
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα 16 3.355 81
Έξοδα επόμενης χρήσης  45 408
Λοιπές απαιτήσεις - Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 17 5.321 1.486
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 18 1.201 1.211
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  15.182 11.120
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  106.015 80.350

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια Κεφάλαια    
Εταιρικό κεφάλαιο 19 98.500 98.500
Συσσωρευμένα κέρδη/(ζημιές)  20 (61.138) (51.812)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταίρων εταιρίας  37.362 46.688
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   37.362 46.688
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 21 485 313
Προβλέψεις                                               22 101 91
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 23 2.099 4.440
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24 6.995 7.357
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  9.680 12.201
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσμoς δανεισμός 25 26.200 -
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις πληρωτέες εντός ενός έτους 23 1.236 1.427
Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα 26 28.916 17.470
Έξοδα  χρήσης πληρωτέα 27 1.093 1.846
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28 1.528 718
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  58.973 21.461
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  106.015 80.350

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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  31.12.2008 31.03.2008
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων 65 -
Aναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος απευθείας στην Καθαρή 
Θέση για αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (13) -
Καθαρό κέρδος /(ζημιά) αναγνωρισμένη απευθείας στην 
Καθαρή Θέση 52 -
Κέρδος χρήσης (9.378) (19.580)

Σύνολο αναγνωρισμένου κέρδους χρήσης (9.326) (19.580)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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Σημ.
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007-
31.03.2008 

    
Λειτουργικές Δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων   (12.042) (19.606) 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις   3.173 4.182 

Προβλέψεις 33 (3) 214 

Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων   - 1.964 

(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων   522 296 

Έσοδα από τοποθετήσεις   (27) (26) 

Χρηματοοικονομικό κόστος   869 3.838 
Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών  κεφαλαίου 
κίνησης:    

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων   2.674 566 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων  (6.848) 5.065 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 11.324 7.704 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (631) (4.271) 

Καταβεβλημένοι μη λειτουργικοί φόροι  (17) - 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (1.006) (74) 

Επενδυτικές Δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (24.635) (4.654) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  1.936 4.615 

Τόκοι εισπραχθέντες  27 26 

Σύνολο(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (22.672) (13) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου - 73.500 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  26.200 - 

Εξοφλήσεις δανείων  - (72.649) 

Εξοφλήσεις  χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.532) (604) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες (γ)  23.668 247 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης: (α)+(β)+(γ)  (10) 160 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  1.211 1.051 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  1.201 1.211 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 8

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Η εταιρία Plus Hellas Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΠΛΑΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.), με τον διακριτικό τίτλο «PLUS ή 
ΠΛΑΣ», συνεστήθη δυνάμει του  από 03.02.2004 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης, το οποίο δημοσιεύθηκε 
νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό ΕΠΕ 169/9-2-2004 και Αριθμό 
Μητρώου 5501.  
Οι διαχειριστικές χρήσεις  της εταιρίας πριν την εξαγορά της από την “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ήταν 
εναρμονισμένες με τις διαχειριστικές χρήσεις της τότε μητρικής Εταιρείας Tengelmann International, και η 
πρώτη φορολογική της χρήση αφορούσε την περίοδο 12.02.2004 έως 30.04.2005. Η  Plus Hellas Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε ξεκίνησε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες το Μάρτιο του 2006. 
Την 01.04.2008, η αλυσίδα λιανικού εμπορίου τροφίμων  “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., προέβη στην 
εξαγορά του 100,00% του εταιρικού κεφαλαίου  της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία μετά την εξαγορά 
μετονομάσθηκε σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/XΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. βάσει του Ν.3190/1955.  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. είναι ετερόρρυθμη εταιρία  που 
έχει  συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη 
Σίνδο. Με την από 22.01.2009 τροποποίηση του καταστατικού, Αρ.ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ 34639, στις 20.03.2009 
μεταφέρθηκε  η έδρα της Εταιρίας στο Γέρακα Αττικής, Λεωφ. Σπάτων 81.  
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων με σκοπό και αντικείμενο κυρίως την 
άσκηση επιχειρήσεως βιοτεχνίας και εμπορίας υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντων διατροφής, την 
επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση κρεάτων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, βοτάνων και 
άλλων ειδών οικιακής και ατομικής χρήσεως, την οργάνωση εγκαταστάσεων και αλυσίδας καταστημάτων 
«υπεραγορών» (supermarkets) προς διάθεση αντικειμένων των προαναφερομένων ειδών, με σύγχρονες 
μεθόδους προβολής, διακίνησης και διάθέσης. 
Με βάση την υπ’ αριθμ. 1037503/596/Α0012/31.03.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
καθώς και την υπ’ αριθμ. Α.Π 6501 /31.03.2008 απόφαση της ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ εγκρίθηκε η μεταβολή του 
χρόνου λήξης της προηγούμενης  διαχειριστικής χρήσης  από  την 30.04. 2008 στην 31.03.2008. 
Η  κλειόμενη  χρήση αρχίζει την 01.04.2008, ημερομηνία εξαγοράς της από την “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε., και λήγει την 31.12.2008, ημερομηνία που κλείνει την διαχειριστική της περίοδο η νέα μητρική εταιρία. 
Ως εκ τούτου τα κονδύλια της κλειόμενης  χρήσης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αφορούν μικρότερο 
χρονικό διάστημα από ότι αυτά της προηγούμενης χρήσης και για το λόγο αυτό δεν είναι συγκρίσιμα. 
Μετά την εξαγορά της, όλα τα  καταστήματα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» έχουν ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί και φέρουν τα εμπορικά σήματα της “ΑΛΦΑ-BΗTA” 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. A.E. 
Την 31.12.2008, το δίκτυο πωλήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και 
ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμεί 29 καταστήματα λιανικής πώλησης. 
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 31.12.2008, ήταν 876 άτομα ενώ κατά την 
31.03.2008 ήταν 495.  
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
2.1 Βάση Παρουσίασης  

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφεξής: «Δ.Π.Χ.Α.»), (International Financial Reporting Standards “IFRS”) λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του 
Δ.Π.Χ.Α. 1 για τη πρώτη εφαρμογή και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι 
Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του Ιστορικού Κόστους. 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές προϋποθέτει τη 
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση επαρκούς 
πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια 
εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας 
απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές χρήσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγματικά μελλοντικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

2.2 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.) 
 
Η Εταιρία υιοθετεί τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά με σκοπό τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων για τη 
χρήση που έληξε στις 31.12.2008. Η Εταιρία έκανε χρήση των διατάξεων του Δ.Π.Χ.Α. 1 στη διαμόρφωση των 
υπολοίπων έναρξης για τα συγκριτικά στοιχεία του 2007. Για τις επιπτώσεις που επέφερε η εφαρμογή των 
Δ.Π.Χ.Α. στις οικονομικές καταστάσεις των συγκριτικών περιόδων οι οποίες είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις 
λογιστικές αρχές που ήταν γενικά παραδεκτές στην Ελλάδα δίδονται επεξηγήσεις στη σημείωση 32. Η Εταιρία 
έχει υιοθετήσει όλα τα Πρότυπα και τις Διερμηνείες που ισχύουν μέχρι την 31.12.2008 και τα οποία έχει 
εφαρμόσει η μητρική Εταιρία.   
 
 

2.3 Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί 
 
Τα ακόλουθα πρότυπα, οι τροποποιήσεις των υπαρχόντων προτύπων και οι  διερμηνείες  που έχουν εκδοθεί και 
πιθανόν να σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρίας, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή για τις λογιστικές 
καταστάσεις για την περίοδο από την ή μετά την 01.01.2009 και πρόκειται να υιοθετηθούν από την Εταιρία. 
Ορισμένα από τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και  διερμηνείες δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.    
 
• Τροποποιήσεις των Δ.Π.Χ.Α.: Τον Μάιο του 2008 το ΣΔΛΠ (IASB) εξέδωσε μια σειρά τροποποιήσεων των 
Δ.Π.Χ.Α. με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές 
εφαρμόζονται για οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009. Η Εταιρία έχει εξετάσει τις 
τροποποιήσεις  και εκτιμά  ότι δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της, παρότι κάποιες 
τροποποιήσεις πιθανόν να απαιτούν περισσότερες διευκρινήσεις. Η Εταιρία θα προσαρμόσει την πολιτική  της, 
και θα υιοθετήσει τις τροποποιήσεις όπου αυτές εφαρμόζονται.  
 
• Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 1, Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.,  και ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες και Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις, (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την ή μετά την 01.01.2009).  Η 
τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. 
να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση τις 
προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την επιμέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επίσης, η 
τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το αντικαθιστά με την απαίτηση τα 
μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. H τροποποίηση 
δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 
• Δ.Π.Χ.Α. 1, Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., (Αναθεωρημένο) (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
την ή μετά την 01.01.2009). Το αναθεωρημένο πρότυπο αντικαθιστά αυτό που αρχικά εκδόθηκε το 2003 και το 
οποίο αναθεωρήθηκε έκτοτε αρκετές φορές για να συμπεριλάβει τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την 
έκδοση νέων προτύπων ή την τροποποίηση των υπαρχόντων κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.. Το 
αναθεωρημένο πρότυπο που εκδόθηκε το 2008 αν και διατηρεί την πολιτική και τις αρχές του  προηγούμενου, 
έχει διαφορετική δομή έτσι ώστε να είναι πιο εύληπτο από τον αναγνώστη.  Το αναθεωρημένο πρότυπο δεν έχει 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
 
• Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών, (εφαρμογή για 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την ή μετά την 01.01.2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέματα: Τον 
ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’, με την εισαγωγή του όρου ‘μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους 
που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε 
προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 
αντιμετώπιση. Η Εταιρία  εκτιμά η τροποποίηση δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις  στις οικονομικές της 
καταστάσεις.  
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2.3 Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί-Συνεχίζεται 
 
• Αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, (εφαρμογή για οικονομικές καταστάσεις την ή μετά την 01.07.2009). Το 
αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες 
θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν 
την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών 
στην εύλογη  αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή 
θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα 
επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3, και το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27. 
 
• Δ.Π.Χ.Α. 8, Λειτουργικοί τομείς (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την 01.01.2009). Το 
Δ.Π.Χ.Α. 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα και υιοθετεί την προσέγγιση της 
διοίκησης αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που θα 
γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 
λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να διαφέρει 
από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και οι εταιρίες 
θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Η Εταιρία θεωρεί πως το 
Δ.Π.Χ.Α. 8 δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, (εφαρμογή για ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις την ή μετά την 01.01.2009). Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη 
χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές 
τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές 
με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος (“comprehensive income”) που 
συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά 
εισοδήματα» (“other comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης 
συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε μια τρίτη στήλη στον ισολογισμό. Η υιοθέτηση του αναθεωρημένου προτύπου 
δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας παρά μόνο μεταβολές στον τρόπο παρουσίασής 
τους.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού, (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την ή 
μετά την 01.01.2009). Με βάση τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο 
υφιστάμενο πρότυπο) για αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να 
κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις 
προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα 
περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση για 
την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. 
Η υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΛΠ 23 θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
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2.3 Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί-Συνεχίζεται 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων όσον αφορά τα ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” 
μέσο)’, (εφαρμογή για οικονομικές καταστάσεις την ή μετά την 01.01.2009). Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί 
όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα 
«puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η Εταιρία εκτιμά ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα 
έχουν επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις καθώς δεν κάνει χρήση τέτοιων χρηματοοικονομικών μέσων. 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση (εφαρμόζεται για 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την ή μετά την 01.07.2009). Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο 
με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο 
ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής 
αντιστάθμισης. Η Εταιρία έχει εξετάσει τις τροποποιήσεις και θεωρεί ότι δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις ή στη λειτουργία της καθώς δεν πραγματοποιεί τέτοιες συναλλαγές.  
 
• Διερμηνεία 15, Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας, (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις την 01.01.2009). Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για 
την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά 
Συμβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά με αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το 
έσοδο από την κατασκευή. Η Διερμηνεία 15 δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες της Εταιρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. 
 
• Διερμηνεία 16, Aντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό, (εφαρμογή για 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την 01.10.2008). Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει: 
- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την οποία η 
Εταιρία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική Εταιρία μπορεί να προσδιορίσει σαν 
κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του νομίσματος 
λειτουργίας της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. 
- Οποιαδήποτε Εταιρία μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης. 
- Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» εφαρμόζεται για τον καθορισμό 
του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το αποθεματικό για συναλλαγματικές 
διαφορές αναφορικά με το μέσο αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιμές 
Συναλλάγματος» εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται. Η Διερμηνεία 16 δεν σχετίζεται με 
τις λειτουργίες της Εταιρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. 
 
• Διερμηνεία 17, Διανομές μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες, (εφαρμογή για ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις την 01.07.2009). Η Διερμηνεία 17 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μη-
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται 
από κοινού. Η Διερμηνεία 17 δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες της Εταιρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 
υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. 
 
Διερμηνεία 18, Μεταβιβάσεις Στοιχείων του Ενεργητικού από Πελάτες, (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις την ή μετά την 01.07.2009). Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας 
διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
(ή χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και 
αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή 
μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η Διερμηνεία 18 δεν 
σχετίζεται με τις λειτουργίες της Εταιρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. 
 
 
 
 
 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 12

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ   
 
Περίληψη των βασικών λογιστικών αρχών παρατίθεται κατωτέρω. 
 
3.1 Βάση Παρουσίασης  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τα ποσά 
απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
3.2. Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 

 
3.2.1 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
 Η Εταιρία κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., προέβη σε εκτίμηση της εμπορικής αξίας 
των ακινήτων της, η οποία διενεργήθηκε από πιστοποιημένους εκτιμητές. Η αξία αυτή αποτέλεσε το κόστος 
κτήσης των παγίων αυτών περιουσιακών στοιχείων.  
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μετά από την αφαίρεση των 
συσσωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απαξιώσεων, εκτός από τη κατηγορία γηπέδων / οικοπέδων όπου 
απεικονίζεται το ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγμένο από τυχόν απαξιώσεις. 
Η απόσβεση επιβαρύνει τα αποτελέσματα ώστε να μειώνει το κόστος ή την αξία των περιουσιακών στοιχείων, 
εκτός από την αξία γηπέδων και ακινήτων υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 
τους, χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο ως ακολούθως: 
 
Είδος  Παγίου Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Ζωή 
Ιδιόκτητα κτίρια                             40 έτη 
Εγκαταστάσεις κτιρίων (ενσωματωμένες και μη) 10 - 15 έτη 
Μηχανήματα         5 - 10 έτη 
Οχήματα – μέσα μεταφοράς                                         4 – 9 έτη 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2 - 10 έτη 
Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός                                       3 - 10 έτη 

 
Εγκαταστάσεις - βελτιώσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εμφανίζονται στο κόστος μειωμένες κατά το ποσό των 
συσσωρευμένων αποσβέσεων και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απαξίωσης. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο βάσει του χρόνου μίσθωσης. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την 
πώληση ή την απόσυρση ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την 
πώληση και της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Στο 
τέλος κάθε χρήσης, οι υπεύθυνοι της τεχνικής υπηρεσίας της Εταιρίας επανεξετάζουν την ωφέλιμη ζωή των 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και προβαίνουν σε αναθεώρηση αυτής εφ’όσον κρίνουν ότι είναι αναγκαίο. 
Κάθε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού λογιστικοποιείται σε μελλοντική βάση. 
                                      
3.2.2 Ασώματα πάγια στοιχεία 
 
Τα ασώματα πάγια εγγράφονται στην αξία κόστους και εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος μειωμένα κατά τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημιές από απαξίωση όπου συντρέχει λόγος. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η 
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των ασώματων παγίων είναι η εξής: 
 
Είδος  Ασώματου Παγίου Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Ζωή 
  
Λογισμικό που εξυπηρετεί τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος και
του δικτύου των καταστημάτων  3 έτη 
Λογισμικό που εξυπηρετεί αποκλειστικά προσωπικούς υπολογιστές 3 έτη 

 
 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 13

 
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Ο τρόπος υπολογισμού της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής καθώς και των αποσβέσεων επανεξετάζονται στο τέλος 
κάθε χρήσης. Κάθε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού λογιστικοποιείται σε μελλοντική βάση. 
 
3.2.3 Επενδύσεις σε Ακίνητα    
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, oι οποίες αποφέρουν ενοίκια και/ ή ανατίμηση κεφαλαίου καταχωρούνται στην αξία 
κόστους  μειωμένες με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. H Εταιρία δεν διενεργεί αποσβέσεις επί των επενδύσεων 
σε ακίνητα όταν η εναπομείνουσα αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την λογιστική τους αξία.   
   
3.2.4 Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, η Εταιρία εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώματων και 
ασώματων παγίων στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους.  Λόγος απαξίωσης 
συντρέχει όταν η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων ή ασώματων παγίων στοιχείων είναι μεγαλύτερη από την 
ανακτήσιμη αξία του παγίου. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα 
έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης τους. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού η Εταιρία εξετάζει αν υπάρχει 
ένδειξη απαξίωσης παγίων στοιχείων των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών (καταστημάτων). Ένδειξη 
απαξίωσης παγίων υπάρχει για την Εταιρία όταν οι μονάδες παραγωγής ταμειακών ροών (καταστήματα) 
παρουσιάζουν αρνητικές λειτουργικές ροές κατά τα τελευταία συνεχόμενα τρία έτη λειτουργίας.  
 
Για τα καταστήματα αυτά κατά την ημερομηνία Ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδος 
παραγωγής ταμειακών ροών (κατάστημα) με τη μέθοδο της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών 
(discounted cash flow) εικοσαετίας με γενική παραδοχή την αύξηση των εισροών κατά τον εκτιμώμενο 
πληθωρισμό πλέον μίας μονάδας, την σύνθεση ταμειακών ροών βάσει ιστορικών στοιχείων και με συντελεστή 
προεξόφλησης (μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου της εταιρίας - WACC). Παράλληλα η Εταιρία εκτιμά και την 
εύλογη αξία των υπό έλεγχο προς απαξίωση αξίας καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι επιπλέον 
έξοδο/έσοδο ανακύπτει από τη πιθανότητα κλεισίματος του καταστήματος. Εξαιρούνται τα νέα καταστήματα 
καθώς και τα καταστήματα που έχουν αλλάξει εμπορικό σήμα και λειτούργησαν για χρονικό διάστημα μικρότερο 
του ενός έτους. 
 
Η Εταιρία προβαίνει σε απαξίωση όταν πληρούνται οι δύο κάτωθι όροι: 
• Εάν η αναπόσβεστη αξία της μονάδος παραγωγής ταμειακών ροών (κατάστημα) είναι μεγαλύτερη της 

ανακτήσιμης, και 
• Εάν η αναπόσβεστη αξία  της μονάδος παραγωγής ταμειακών ροών (κατάστημα) είναι μεγαλύτερη από 

την εύλογη αξία. 
 
Τα ασώματα πάγια με αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής και τα ασώματα πάγια που ακόμα δεν είναι διαθέσιμα 
προς χρήση ελέγχονται ετησίως για απαξίωση και όπου υπάρχει ένδειξη το πάγιο ενδέχεται να απαξιωθεί. 
Όπου η ζημία απαξίωσης αντιλογίζεται μεταγενέστερα, η λογιστική αξία του παγίου (ή της μονάδας ταμειακών 
ροών) αυξάνεται κατά την αναθεωρημένη εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού, αλλά στο ύψος που η λογιστική 
αξία δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε καθορισθεί εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απαξίωσης για το 
πάγιο (ή της μονάδας ταμειακών ροών) κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Ο αντιλογισμός της απαξίωσης 
αναγνωρίζεται απευθείας σαν κέρδος ή ζημία.  



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

14 

3.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
3.3 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος αγοράς όλων των αποθεμάτων περιλαμβάνει την τιμολογιακή αξία αγοράς προσαυξημένη με τα ειδικά 
έξοδα αγοράς (μεταφορικά, ασφάλιστρα κ.λπ.) και μειωμένη με τις σχετικές εκπτώσεις και τις λοιπές παροχές 
από προμηθευτές. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη χρήση της μεθόδου του μέσου σταθμικού 
κόστους.  
 
3.4  Χρηματοοικονομικά Μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον 
Ισολογισμό της Εταιρίας, από τη στιγμή που η Εταιρία καθίσταται μέρος των συμβαλλομένων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
 
3.5  Δάνεια τραπεζών 
 
Τα τοκοφόρα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κάθε διαφορά μεταξύ του 
ποσού της είσπραξης (καθαρό από κόστη συναλλαγής) και του προεξοφλημένου ποσού του διακανονισμού της 
εκπλήρωσης του δανείου, αναγνωρίζεται στην χρονική διάρκεια του δανείου σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές 
της Εταιρίας για το κόστος δανεισμού. 
 
 
3.6 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες εγγράφονται στην ονομαστική τους αξία μειωμένες με τις όποιες 
προβλέψεις επισφαλούς είσπραξης των απαιτήσεων. Προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο 
έχει απαξιωθεί.  
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εγγράφονται  στην ονομαστική τους αξία 
μειωμένες κατά τις τυχόν απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές παροχές. 
 
 
3.7 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 
 
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως καθώς και άλλες 
βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις (διάρκειας έως 3 μηνών), οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες 
στην εύλογη αξία και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας. 
 
3.8 Προβλέψεις  
 
Προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 
 
(α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, 
(β) είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης, και 
(γ)  η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Το ποσό το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι η καλύτερη εκτίμηση του υπολογισμού της παρούσας 
υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες 
που πηγάζουν από την υποχρέωση. 
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3.9 Αναγνώριση Εσόδων     
 
Ως έσοδα αναγνωρίζονται οι πωλήσεις λιανικής στα σημεία πώλησης (καταστήματα). Οι πωλήσεις εμπορευμάτων 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει 
μεταβιβασθεί. 
Εκτιμώμενες εκπτώσεις και προσφορές εγγράφονται ως μειωτικές των πωλήσεων. 
Τα δεδουλευμένα έσοδα από τόκους υπολογίζονται σε χρονική βάση, αναφορικά με το αρχικό ανεξόφλητο 
κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο. 
 
   
3.10 Κόστος πωληθέντων 
 
Οι αγορές καταχωρούνται καθαρές, μειωμένες κατά τις χρηματικές εκπτώσεις και λοιπές εκπτώσεις καθώς και 
παροχές από τους προμηθευτές. Όλα τα έξοδα που προκύπτουν μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων στα 
σημεία πώλησης (καταστήματα), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς, αποθήκευσης και μεταφοράς, 
περιλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων. 
Η χρηματοδότηση από τους προμηθευτές των εκπτώσεων που παρέχονται στους πελάτες, εάν υφίσταται, 
αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους πωληθέντων κατά τη στιγμή πώλησης των εν λόγω προϊόντων 
ή όταν αυτή καταχωρείται. 
 
 
3.11 Μισθώσεις 
 
Οι μισθώσεις εγγράφονται ως χρηματοδοτικές όταν οι όροι της μίσθωσης μεταβιβάζουν ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τις ωφέλειες της κατοχής του μισθίου στην Εταιρία. Όλες οι άλλες μισθώσεις εγγράφονται ως 
λειτουργικές. 
 

3.11.1 Λειτουργικές Μισθώσεις 
 

Η Εταιρία  ως εκμισθωτής 
 
Ενοίκια που εισπράττονται από λειτουργικές μισθώσεις  αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης με βάση την 
σταθερή μέθοδο καθ' όλη  τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Η Εταιρία ως μισθωτής 
 
Ενοίκια που πληρώνονται για λειτουργικές μισθώσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης με σταθερή μέθοδο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.  
 

3.11.2 Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που 
προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. 
Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο πού μειώνει την υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά 
την χρηματοοικονομική δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της 
υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται 
στο παθητικό χωρίς να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής δαπάνης 
που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσματα χρήσης καθόλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης 
σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτώνται με σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων 
αποσβένονται σύμφωνα με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων ιδιόκτητων παγίων. 
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3.11 Ξένα Νομίσματα  
 
Το λειτουργικό και συναλλακτικό νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία 
είναι το Ευρώ. 
Οι συναλλαγές σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ αρχικά εγγράφονται με βάση την ισχύουσα ισοτιμία του 
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 
αποτιμώνται εκ νέου με βάση την επίσημη ισχύουσα τιμή του νομίσματος κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
Ισολογισμού. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές συμπεριλαμβάνονται στα 
καθαρά κέρδη ή στις ζημιές της χρήσης. 
 
3.12 Kόστος Δανεισμού 
 
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου ή της χρήσης κατά την οποία προκύπτει. 
 
3.13 Κρατικές Επιχορηγήσεις  
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν πραγματοποιούνται 
οι δαπάνες. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται για αγορά παγίου εξοπλισμού, καταχωρούνται στις λοιπές 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη 
διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων. 
 
3.14 Κόστος Παροχών Συνταξιοδότησης προς το Προσωπικό  
 
Οι καταβολές σε προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται 
πληρωτέες. Οι καταβολές σε κρατικά προγράμματα ή οργανισμούς συνταξιοδότησης, αντιμετωπίζονται όπως οι 
καταβολές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όταν οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους οργανισμούς 
αυτούς είναι ανάλογες με αυτές που ισχύουν για προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών. 
 
Για τα προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων παροχών, το κόστος των παροχών αυτών προσδιορίζεται 
με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας με βάση τις εκτιμήσεις αναλογιστικών 
μελετών, οι οποίες διενεργούνται σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Η Εταιρία εφαρμόζει το 
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Πρόγραμμα Συνταξιοδότησης Καθορισμένων Παροχών Προσωπικού» το οποίο 
παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην κατάσταση 
αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών στη χρήση που προκύπτουν. 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στο βαθμό που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες, διαφορετικά 
αποσβένονται σε μία σταθερή βάση, σε τόσα έτη όσα και η μέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. 
 
Η υποχρέωση για καθορισμένες παροχές, που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό, αντιπροσωπεύει την παρούσα 
αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και το μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας, μετά την 
αφαίρεση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος εάν υπάρχουν. 
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3.15 Φορολογία 
 
Η δαπάνη του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου 
φόρου.  
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος υπολογίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος 
διαφέρει από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που 
φορολογούνται ή εκπίπτονται σε άλλες χρήσεις, ή και  έξοδα που δεν εκπίπτονται και είναι μόνιμες διαφορές. Η 
υποχρέωση της Εταιρίας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές.  
Αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους βάσεων που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με τη χρήση της 
μεθόδου της υποχρέωσης / απαίτησης στον Ισολογισμό.  
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές 
και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα 
κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 
Εξαίρεση αποτελούν και δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις και υποχρεώσεις, εάν οι προσωρινές διαφορές 
προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή από 
συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
Η λογιστική αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και 
μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έτσι ώστε 
να επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
ισχύσουν την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η 
αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες 
που αφορά ποσά που επιβαρύνουν ή ωφελούν απευθείας την καθαρή θέση, περίπτωση κατά την οποία οι  
αναβαλλόμενοι φόροι επίσης καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
 
 
 

3.16 Πρόγραμμα πιστότητας πελατών 
 
Η Εταιρία εφαρμόζει ένα πρόγραμμα πιστότητας πελατών σύμφωνα με το οποίο χορηγούνται στους πελάτες 
πόντοι επιβράβευσης βάσει της αξίας των αγορών τους ή και άλλων προωθητικών ενεργειών. Όταν 
συγκεντρωθούν 200 πόντοι επιβράβευσης,  παρέχεται στον πελάτη μία εκπτωτική επιταγή ύψους 0,006 Ευρώ η 
οποία μπορεί να εξαργυρωθεί σε μελλοντικές αγορές. Οι πόντοι επιβράβευσης των πελατών καταχωρούνται σε 
λογαριασμό χωριστό από αυτόν των πωλήσεων για τις οποίες χορηγήθηκαν. Ως εκ τούτου, μέρος της εύλογης 
αξίας του αντιτίμου καταχωρείται στο λογαριασμό «Πρόβλεψη εκπτώσεων πωλήσεων από πόντους 
επιβράβευσης» με ανάλογη μείωση των πωλήσεων ίση με την εκτιμώμενη εύλογη αξία των εκδοθέντων πόντων 
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την εξαργύρωση της εκπτωτικής επιταγής, η εύλογη αξία του 
εξαργυρωθέντος ποσού συμψηφίζεται με την πρόβλεψη. Η εύλογη αξία των πόντων επιβράβευσης καθορίζεται 
σύμφωνα με την εύλογη αξία σε τιμές πώλησης των πόντων που εκτιμάται ότι θα εξαργυρωθούν και ο αριθμός 
αυτών υπολογίζεται βάσει εκτιμώμενου ποσοστού εξαργύρωσης. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές προϋποθέτει τη 
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση επαρκούς 
πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εκτιμήσεων της 
Διοίκησης. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 
Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 
 
Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
Η Εταιρία εξέτασε το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους. Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε και οι εκτιμήσεις 
που έγιναν περιγράφονται στη σημείωση 3.2.4.  
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 3.2.4, η Εταιρία, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, δεν εξέτασε εάν 
υπάρχει ένδειξη απαξίωσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων γιατί βάσει της πολιτικής της Εταιρίας / της 
μητρικής, τα καταστήματα της εταιρίας εξαιρούνται λόγω του ότι έχουν αλλάξει εμπορικό σήμα και 
λειτούργησαν για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους (βλέπε Σημείωση 1).  
 
Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων 
 
Η Εταιρία παρακολουθεί τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (Πολιτικές και Διοικητικές) και τις οικονομικές 
επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στα οικονομικά δεδομένα. Οι νομικοί συνεργάτες αξιολογούν τις μεμονωμένες 
υποθέσεις και προβαίνουν σε εκτιμήσεις των πιθανών κινδύνων. Η Εταιρία κατά την 31.12.2008 έχει ένα σύνολο 
εκκρεμών υποθέσεων ύψους 26 Ευρώ για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους 26 Ευρώ,  από την οποία 
ποσό 26 Ευρώ έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης.  
 
Φόρος εισοδήματος 
 
Προκειμένου να προσδιορισθεί η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος, η Εταιρία προβαίνει σε ανάλυση της 
φορολογητέας ύλης (σημ. 3.15). Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της Εταιρίας λαμβάνουν χώρα πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην 
περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από 
τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις 
προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα λάβει 
χώρα. Από την κλειόμενη χρήση 2008, η Εταιρία προβαίνει σε πρόβλεψη πιθανής φορολογικής επιβάρυνσης ως 
αποτέλεσμα ενός φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους 
προγενέστερων χρήσεων.  
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Η Εταιρία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 
διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης 
του κινδύνου της Εταιρίας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 
κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. 
Η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται η Εταιρία. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 
συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρίας. 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 
 
5.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το Ευρώ. Ως εκ τούτου, 
δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
H Εταιρία δεν προβαίνει σε αγορές εμπορευμάτων από χώρες του εξωτερικού και συνεπώς ο  συναλλαγματικός 
κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει είναι περιορισμένος. 
 
5.2 Κίνδυνος επιτοκίου  
 
Επιδίωξη της Εταιρίας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισσοροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των 
τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η 
Εταιρία παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη 
συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική της Εταιρίας είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. 
Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και 
από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το επιτόκιο 
του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία 
του δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου.  
 
5.3       Πιστωτικός κίνδυνος  
 
Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς πωλεί τα εμπορεύματά της τοις 
μετρητοίς. Περισσότερες πληροφορίες για ενδεχόμενους πιστωτικούς κινδύνους στη Σημείωση 16 «Απαιτήσεις 
από Εμπορική Δραστηριότητα», σελ. 28.  
 
5.4       Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες εγκεκριμένες τραπεζικές 
πιστώσεις προς την Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 
διαθεσίμων. Η Εταιρία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 
 
5.5       Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Η Εταιρία διαρκώς βελτιστοποιεί τη κεφαλαιακή της διάρθρωση (τη σχέση μεταξύ δανεισμού και ιδίων 
κεφαλαίων). Κύριος σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης  είναι η βελτιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας 
(shareholder value) με την ταυτόχρονη διατήρηση μιας χρηματοοικονομικής ευελιξίας ικανής για την υλοποίηση 
των στρατηγικών της στόχων. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως. Η Διοίκηση θεωρεί ως 
μέρη αυτής της εξέτασης το κόστος του κεφαλαίου και τον κίνδυνο που ενέχεται σε κάθε στοιχείο του 
κεφαλαίου.  
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6. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)  
 
Τα έσοδα της Εταιρίας έχουν προκύψει από πωλήσεις εμπορευμάτων και έχουν ως εξής: 
 

 
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007 -
31.03.2008 

   

Πωλήσεις λιανικής  35.974 80.259 

Πωλήσεις χονδρικής 4.564 18 

 40.538 80.277 
 
   
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 
Η Εταιρία στα πλαίσια της λειτουργίας της έχει παρεπόμενα έσοδα συναρτώμενα με την κύρια δραστηριότητα 
της. Το ύψος των εσόδων αυτών ομαδοποιείται στις κάτωθι κατηγορίες ως ακολούθως: 
 
 
 

 
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007 -
31.03.2008 

      

Πωλήσεις βοηθητικού υλικού 7 63 

Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 42 - 

Αναλογία επιχορηγήσεως 362 1.643 

Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 3.908 3 

Έσοδα  από ενοίκια 17 1 

Σύνολo 4.336 1.710 
 
 
8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 

 
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007 -
31.03.2008 

      
Τόκοι δανείων και υπεραναλήψεων    628 3.467 

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 235 333 
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα 6 38 

Συνολικό κόστος δανεισμού 869 3.838 
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9. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
 
Στα κέρδη προ φόρων χρήσεως περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες χρεώσεις / (πιστώσεις) : 
 

  
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007 -
31.03.2008 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων χρήσης 2.864 3.894

Αποσβέσεις ασώματων παγίων στοιχείων χρήσης 309 288

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων χρήσης 3.173 4.182

Ζημίες / (κέρδη) από πώληση παγίων 522 296

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 32.754 63.073

Αμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 10.645 11.242

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 238 (70)
 
 
10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
 

 
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007 -
31.03.2008 

Φόρος εισοδήματος     

Φόρος που αναλογεί στο φορολογητέο κέρδος - -

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 17 -

Αναβαλλόμενος φόρος:  

Τρέχουσα χρήση (2.681) (26)

Σύνολο (2.664) (26)
 
Τα φορολογικά έξοδα  υπολογίζονται και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα  ως εξής: 
 

 01.04.2008 -31.12.2008
01.05.2007- 
-31.03.2008 

  %  % 
  
Κέρδη πρo φόρων (12.042) 100,0 (19.606) 100,0 
  

Φόρος που αναλογεί με φορολογικό συντελεστή 20%  -  - - 

Φορολογική επίπτωση από μη εκπιπτόμενες δαπάνες 317 (2,6) 285 (1,5) 

Μείωση στις απαιτήσεις / υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο φόρο (2.998) 24,9 (311) 1,6 

Διαφορά φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 17 (0,1) -  
Φορολογικά έξοδα και πραγματικός φορολογικός συντελεστής 
χρήσεως (2.664) 22,2 (26) 0,1 
 
Για την Εταιρία, ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στη χρήση έχει υπολογισθεί με συντελεστή 20%,  ο οποίος 
ισχύει για τις ετερόρρυθμες εταιρίες.  
Για την Εταιρία  διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση που έληξε την 
31.03.2008. Από τον έλεγχο προέκυψε διαφορά 17 Ευρώ.   
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11. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Το σύνολο της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων απαρτίζεται από τα ιδιόκτητα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία (11.1) και από περιουσιακά στοιχεία από χρηματοδοτική μίσθωση (11.2):  
 
11.1 Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 
 
 

 Γήπεδα-οικόπεδα Κτίρια - 
ιδιόκτητα

Εγκατ/σεις 
σε ακίνητα 
τρίτων 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές

Σύνολο

Εταιρία  -2008   
Σε Αξία Κτήσης   
Κατά την 01.04.2008 20.944 28.156 10.201 4.838 1.368 1.536 67.043
Προσθήκες 37 2.513 3.988 16.737 47 1.166 24.488
Μεταφορές - - 298 979 - - 1.277

Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων (321) (818) (1.134) (593) (6) - (2.872)
Κατά την 31.12.2008 20.660 29.851 13.353 21.961 1.409 2.702 89.936

  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  
Κατά την 01.04.2008 51 691 870 1.986 441 - 4.039
Αποσβέσεις χρήσης 37 554 426 1.270 154 - 2.441
Μεταφορές - - 48 400 - - 448

Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων (7) (46) (142) (218) (1) - (414)
Κατά την 31.12.2008 81 1.199 1.202 3.438 594 - 6.514

   
Αναπόσβεστη Αξία  
Κατά την 31.12.2008 20.579 28.652 12.151 18.523 815 2.702 83.422
 
 

 Γήπεδα-
οικόπεδα 

Κτίρια - 
ιδιόκτητα 

Εγκατ/σεις σε 
ακίνητα τρίτων

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές 

Σύνολο 

Εταιρία - 2007    
Σε Αξία Κτήσης     
Κατά την 01.05.2007 24.553 28.372 8.546 5.280 1.319 1.830 69.900
Προσθήκες (50) 377 1.579 647 - 1.099 3.652
Μεταφορές 93 339 76 419 56 (983) -
Πωλήσεις / αποσύρσεις 
παγίων (3.652) (932) - (255) (7) (119) (4.965)
Απαξίωση πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων - - - (1.253) - (291) (1.544)
Κατά την 31.03.2008 20.944 28.156 10.201 4.838 1.368 1.536 67.043

    
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   
Κατά την 01.05.2007 4 25 408 997 254 - 1.688
Αποσβέσεις χρήσης 52 686 462 1.015 189 - 2.404
Μεταφορές - - - - - - -
Πωλήσεις / αποσύρσεις 
παγίων (5) (20) - (26) (2) - (53)
Κατά την 31.03.2008 51 691 870 1.986 441 - 4.039

    
Αναπόσβεστη Αξία    
Κατά την 31.03.2008 20.893 27.465 9.331 2.852 927 1.536 63.004
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11. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
  
11.2 Περιουσιακά στοιχεία από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
 
 

Εγκαταστάσεις 
κτηρίων 

Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Εταιρία - 2008  
Σε Αξία Κτήσης   
Κατά την 01.04.2008 1.197 4.999 6.196

Προσθήκες - - -

Μεταφορές (298) (979) (1.277)

Κατά την 31.12.2008 899 4.020 4.919
 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  
Κατά την 01.04.2008 169 1.844 2.013

Αποσβέσεις χρήσης 71 352 423

Μεταφορές (48) (401) (449)

Κατά την 31.12.2008 192 1.795 1.987

 
Αναπόσβεστη Αξία  
Κατά την 31.12.2008 707 2.225 2.932
 
  

Εγκαταστάσεις 
κτηρίων 

Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Εταιρία - 2007  
Σε Αξία Κτήσης   
Κατά την 01.05.2007 1.197 4.329 5.526

Προσθήκες - 1.090 1.090

Μεταφορές - (420) (420)

Κατά την 31.03.2008 1.197 4.999 6.196
 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  
Κατά την 01.05.2007 68 455 523

Αποσβέσεις χρήσης 101 1.389 1.490

Κατά την 31.03.2008 169 1.844 2.013

 
Αναπόσβεστη Αξία  
Κατά την 31.03.2008 1.028 3.155 4.183
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11. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
 
Σύνοψη επί των μεταβολών των παγίων περιουσιακών στοιχείων: 
 
Προσθήκες  
 31.12.2008 31.03.2008 

Γήπεδα-Οικόπεδα 37 (50)

Κτίρια - Ιδιόκτητα 2.513 377

Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα Τρίτων 3.988 1.579

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 16.737 647

Μεταφορικά Μέσα 47 -

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 1.166 1.099

Ασώματα πάγια 147 -

Χρηματοδοτικές μισθώσεις - 1.090

 24.635 4.742
 
 
Αποσβέσεις  
 31.12.2008 31.03.2008 

Γήπεδα-Οικόπεδα 37 52

Κτίρια - Ιδιόκτητα 554 686

Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα Τρίτων 423 458

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 1.270 1.015

Μεταφορικά Μέσα 154 189

Υποχρέωση αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων 3 4

Ασώματα πάγια 309 288

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 423 1.490

 3.173 4.182
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12. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
2008  

Σε Αξία Κτήσης  

Κατά την 01.04.2008 960 

Αγορές - Προσθήκες 147 

Κατά την 31.12.20088 1.107 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  

Κατά την 01.04.2008 669 

Αποσβέσεις περιόδου 309 

Κατά την 31.12.2008 978 

Αναπόσβεστη Αξία  

Κατά την 31.12.2008 129 

2007  

Σε Αξία Κτήσης  

Κατά την 01.05.2007 962 

Μεταφορές (1) 

Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων (1) 

Κατά την 31.03.2008 960 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  

Κατά την 01.05.2007 382 

Αποσβέσεις περιόδου 288 

Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων (1) 

Κατά την 31.03.2008 669 

Αναπόσβεστη Αξία  

Κατά την 31.03.2008 291 
 
Οι αποσβέσεις των ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται στις θέσεις κόστους οι οποίες κάνουν 
χρήση των στοιχείων αυτών. Βάσει της συμμετοχής της εκάστοτε θέσης κόστους στη λειτουργία της Εταιρίας, οι 
δαπάνες, και μεταξύ αυτών οι αποσβέσεις των ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζονται στις 
ακόλουθες γραμμές του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων: 
 
 
 31.12.2008 

Κόστος πωληθέντων 291 
Έξοδα Διάθεσης 16 
Έξοδα Διοίκησης 2 
Σύνολο 309 
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13. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Η Εταιρία έχει μακροπρόθεσμες απαιτήσεις το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι εγγυήσεις δοθείσες για 
ενοικίαση ακινήτων, για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Η σύνθεση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων έχει 
ως ακολούθως: 

 
 31.12.2008 31.03.2008 

   

Εγγυήσεις  613 683

Σύνολο 613 683
 
 

14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ 
 
Ανάλυση για λόγους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 
 
 31.12.2008 31.03.2008 
   
Απαιτήσεις αναβαλλόμενου φόρου  4.472 1.493 
Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου (735) (424) 
Καθαρή απαίτηση / (υποχρέωση) 
αναβαλλόμενου φόρου χρήσης 3.737 1.069 
 
Οι κινήσεις της χρήσης για τον καθαρό αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρίας, ήταν οι ακόλουθες: 
 
 31.12.2008 31.03.2008 
   
Κατά την έναρξη της χρήσης  1.069 1.043 
Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της χρήσης 2.681 26 
Αναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος απευθείας 
στην Καθαρή Θέση για αναγνωρισμένα 
αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (13) - 
Κατά το τέλος της  χρήσης 3.737 1.069 
 
Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου έχει γίνει με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20%. 
 
H Εταιρία  έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  που προέρχεται  από τις  φορολογικές ζημιές 
της τρέχουσας χρήσης. Η Διοίκηση εκτιμά ότι, βάσει του επιχειρηματικού της προγράμματος, οι ως ανω ζημίες 
θα συμψηφισθούν με μελλοντικά κέρδη. 
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14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Παρατίθενται κατωτέρω οι σημαντικότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου καθώς και οι κινήσεις της περιόδου: 
 
 

Εταιρία 

Πρόβλεψη για 
Αποζημίωση 
Προσωπικού 

Αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές 
αναγνωρισμένα 
απευθείας στη 
Καθαρή Θέση 

Προϋπολογισθέντα 
έξοδα Αποθέματα

Διαφορά 
αναπόσβεστης 
αξίας παγίων 

Φορολογικές 
Ζημιές Λοιπά Σύνολο 

Κατά την 01.05.2007 - - - - (509) - 1.552 1.043 

Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της χρήσης - - 31 - 424 - (429) 26 
Κατά την 31.03.2008 - - 31 - (85) - 1.123 1.069 
Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της χρήσης 48 - 8 13 (566) 3.499 (321) 2.681 
Αναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος 
απευθείαςστην Καθαρή Θέση για 
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/ζημιές - (13) - - - - - (13) 
Κατά την 31.12.2008 48 (13) 39 13 (651) 3.499 802 3.737 
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15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 31.12.2008 31.03.2008 
Εμπορεύματα 5.258 7.930
Αγορές υπό παραλαβή και προκαταβολές 2 4

Σύνολο 5.260 7.934
 
Η μέση περίοδος επάρκειας των αποθεμάτων για την Εταιρία ανέρχεται σε 44,0 ημέρες για την χρήση που έληξε 
την 31.12.2008 έναντι 42,1 για την χρήση που έληξε την 31.03.2008. 
 
 
16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 

 
 

 
Η μεταβολή της Πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη χρήση 2008 αναλύεται ως εξής: 
 
  
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 31.03.2008 (214) 
Μείωση προβλέψεων 18 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 31.12.2008 (196) 
 

 
Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων ανέρχεται σε 22,7 ημέρες για την χρήση που έληξε την 31.12.2008 
έναντι 0,3 για την χρήση που έληξε την 31.03.2008. H αύξηση αυτή οφείλεται στις απαιτήσεις από 
παρασχεθείσες υπηρεσίες στη μητρική εταιρία. 
 
Η Διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους (fair 
value). 
 
Πιστωτικοί κίνδυνοι 
 
• Τα ποσά τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό εμπεριέχουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βάσει 

των εκτιμήσεων της Διοίκησης που βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία και στο ισχύον οικονομικό 
περιβάλλον.  Η Εταιρία εκτιμά ότι πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος από 
απαιτήσεις από την εμπορική δραστηριότητα. 

• Η Εταιρία εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε μεμονωμένα πρόσωπα. Και συνεπώς 
δεν τίθεται θέμα πιστωτικού κινδύνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2008 31.03.2008 

Απαιτήσεις από πελάτες (τρίτους) 84 -

Χρεώστες 3.132 52

Απαιτήσεις από προμηθευτές 335 243

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (196) (214)

Σύνολο 3.355 81
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16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων από εμπορική δραστηριότητα είναι η ακόλουθη: 

 
      Απαιτήσεις μη απαξιωθείσες αλλά ληξιπρόθεσμες 

  

Λογιστικό 
υπόλοιπο της 
31.12.2008 

Απαιτήσεις μη 
απαξιωθείσες και 
μη ληξιπρόθεσμες 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 30 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
μεταξύ 31 και 

59 ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
μεταξύ 60 και 

89 ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
μεταξύ 90 και 
179 ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
μεταξύ 180 και 

359 ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
περισσότερο 
από  360 
ημέρες 

Απαιτήσεις από πελάτες 
(τρίτους) 84 84 - - - - - -

Χρεώστες 3.132 1.985 1.021 24 1 27 74 -
Απαιτήσεις από 
προμηθευτές 139 - 139 - - - - -

Σύνολο 3.355 2.069 1.160 24 1 27 74 -
 
 
 

17. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΈΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 

 31.12.2008 31.03.2008 

Ελληνικό δημόσιο - Παρακρατήσεις 5.273 1.434

Λοιπά έσοδα εισπρακτέα 44 48

Λοιποί χρεώστες 4 4

Σύνολο 5.321 1.486
 
 
18. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά της Εταιρίας καθώς και τις βραχυπρόθεσμες 
μέχρι 3 μηνών τραπεζικές καταθέσεις. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία τους αντιπροσωπεύει 
την εύλογη αξία τους (fair value). 
 
 31.12.2008 31.03.2008 

Τράπεζες 479 350

Ταμείο 722 861

Σύνολο 1.201 1.211
 
 
19. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 31.12.2008 31.03.2008 
Εταιρικό  Κεφάλαιο   
985.000 εταιρικά μερίδια των 100,00 Ευρώ το κάθε ένα 98.500 98.500 
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20. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) 
 
Υπόλοιπο κατά την 01.05.2007 (32.232)
Καθαρά κέρδη χρήσης 2007 (19.580)

Υπόλοιπο κατά την 31.03.2008 (51.812)

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στην Καθαρή Θέση 52
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες)  χρήσης 2008 (9.378)

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2008 (61.138)
 
 
21. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών 
 
Οι εργαζόμενοι στην Εταιρία όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για σκοπούς κοινωνικής και 
συνταξιοδοτικής ασφάλισης καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλα Επικουρικά 
Ταμεία. Οι εργοδοτικές εισφορές επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν. 
Επιπλέον η Εταιρία παρέχει στα στελέχη της συμπληρωματικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Η 
υποχρέωση της Εταιρίας στο πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο την καταβολή συγκεκριμένου ποσού σε ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρία (πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών). Το ποσό για το 2008 που επιβάρυνε τα 
αποτελέσματα χρήσης ανήλθε σε 9 Ευρώ και περιλαμβάνεται στις αμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού. 
 
Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών  
 
Σύμφωνα με το Νόμο 2112/1920 η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ ως αποζημίωση λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία το 40% της αποζημίωσης λόγω απόλυσης η οποία υπολογίζεται βάση του τελευταίου μισθού και 
της προϋπηρεσίας. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να καταβάλει ως αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία το 
40% της αποζημίωσης λόγω απόλυσης σε όλους τους εργαζόμενους με εξαίρεση τα υψηλά και μεσαία στελέχη 
στα οποία καταβάλλει το 100% εφόσον έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην Εταιρία. Πρόκειται 
για μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Η πιο πρόσφατη αναλογιστική μελέτη της 
παρούσας αξίας του προγράμματος καθορισμένων παροχών έγινε τη 31.12.2008 από την εταιρία Hewitt 
Associates S.A. Η παρούσα αξία του προγράμματος καθορισμένων παροχών, τόσο το τρέχον κόστος υπηρεσίας 
καθώς και των προηγουμένων χρήσεων, υπολογίστηκαν με την χρήση της μεθόδου της Προβεβλημένης 
Πιστωτικής Μονάδας. 
 
Αναλυτικά τα ποσά των κεφαλοποιημένων υποχρεώσεων και οι κινήσεις της επίπτωσης αλλαγής μεθόδου 
υπολογισμού έχουν ως αναλύεται ακολούθως: 
 
 31.12.2008 31.03.2008 

Υποχρεώσεις κατά την έναρξη (αναμορφωμένα) (Μέθοδος SORIE) 313 383 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στην Καθαρή Θέση (65) - 

Επιβάρυνση για τη χρήση  683 469 

Παροχές πληρωθείσες (446) (539) 

Σύνολο λήξης χρήσης 485 313 
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21. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
 
Τα ποσά τα οποία αναγνωρίζονται ως έξοδα όσον αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα: 
 
 01.04.2008- 

31.12.2008 
01.05.2007- 
31.03.2008 

   

Κόστος υπηρεσιών τρέχουσας χρήσης 63 71 

Κόστος επιτοκίου 7 15 

Επιπλέον παροχές 613 383 

Σύνολο λήξης χρήσης 683 469 
 
Η επιβάρυνση για τη χρήση έχει περιληφθεί στα έξοδα προσωπικού στις κάτωθι κατηγορίες του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσης: 
 
 31.12.2008 31.03.2008 

Κόστος πωληθέντων 87 22 

Έξοδα διάθεσης  458 32 

Έξοδα διοίκησης 138 415 

Σύνολο 683 469 
 
 
Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
 
 31.12.2008 31.03.2008 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,8% 4,6%
Αναμενόμενο ποσοστό αύξησης των μισθών 4,0% 4,5%
Αναμενόμενος πληθωρισμός 2,5% 2,5%

 
 
 
22. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
 31.12.2008 31.03.2008 

Κατά την έναρξη της χρήσης 91 73

Μεταβολή χρήσεως 10 18

Κατά τη λήξη της χρήσης 101 91
 
 
Οι προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 31.12.2008 31.03.2008 
   
Πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις –έκτακτες προβλέψεις 26 21 
Υποχρέωση αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων 64 64 
Τόκοι από υποχρέωση αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων 11 6 
Υπόλοιπο την 31.12.2008 101 91 
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23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΝΤΟΣ 
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 
 

Κατά την 01.04.2008, η Εταιρία είχε συμβατικές υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους 5.867 
Ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 1.427 Ευρώ ήταν πληρωτέο εντός ενός έτους. Κατά τη λήξη της χρήσης τα 
κονδύλια αυτά διαμορφώνονται σε 3.335 Ευρώ και 1.236 Ευρώ αντίστοιχα.   
 
 
24. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

  

 31.12.2008 31.03.2008 
Κρατικές επιχορηγήσεις 6.995 7.357 

Σύνολο 6.995 7.357 
 
Η παραπάνω επιχορήγηση αφορά τη δημιουργία κεντρικής αποθήκης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και χορηγήθηκε 
βάσει του αναπτυξιακού Ν.3299/2004.  
 
25. BΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
 
Κατά την περίοδο από 01.04.2008 έως 31.12.2008 η Εταιρία προέβη σε μεμονωμένες λήψεις βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού προκειμένου να καλύψει στιγμιαίες ανάγκες του όπως τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης καθώς 
επίσης και την κάλυψη των επενδυτικών της αναγκών. Την 31.12.2008 η Εταιρία έχει βραχυπρόθεσμο δανεισμό 
26.200 Eυρώ,  το δε μέσο ύψος δανεισμού ανήλθε σε 13.968 Ευρώ με ένα μέσο σταθμικό επιτόκιο 5,89%.   
 
 
26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 31.12.2008 31.03.2008 

Προμηθευτές 22.637 15.492

Πιστωτές 5.980 1.887

Επιταγές πληρωτέες 188 -

Λοιπές Υποχρεώσεις- προκαταβολές πελατών 84 91

Εκπτώσεις προς πελάτες 27 -

Σύνολο 28.916 17.470
 
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των υποχρεώσεων σε προμηθευτές προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  
Η μέση περίοδος πίστωσης από προμηθευτές της Εταιρίας ανέρχεται σε 241,9 ημέρες την χρήση που έληξε την 
31.12.2008, έναντι 92,8 για τη χρήση που έληξε την 31.03.2008. 
 
27. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
 
 31.12.2008 31.03.2008 

Πρόβλεψη επιδόματος επίτευξης στόχων (bonus) και μη ληφθεισών αδειών 619 531

Τόκοι πληρωτέοι 32 34
Λοιπά έξοδα χρήσεως πληρωτέα 442 1.281

Σύνολο 1.093 1.846
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28. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
  31.12.2008 31.03.2008 

Λοιποί Φόροι πληρωτέοι (τρίτων, παρακρατήσεις  κλπ.) 164 51

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 760 300

Αποδοχές πληρωτέες 579 358

Λοιπά 25 9

Σύνολο 1.528 718
 
 
29. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  
 
Ο Εταιρία έχει προβεί σε μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασης/υποενοικίασης καταστημάτων από τα οποία 
απορρέουν οι κάτωθι: 
 
Μελλοντικές Υποχρεώσεις 
 
 31.12.2008 31.03.2008 
Κατά το πρώτο έτος 2.839 2.269
Από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος 12.531 15.370
Μετά το πέμπτο έτος 42.656 42.656

 
Κατά την τρέχουσα χρήση τα αποτελέσματα της Εταιρίας επιβαρύνθηκαν με μισθώματα ύψους 2.269 Ευρώ. 
 
 
 
30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά τη λήξη της, τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με 
τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: 
 
   30.1 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜ/ΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
M.E.Π.Ε. & 
ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. ENA A.E. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜ/ΧΩΝ 
ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

M.E.Π.Ε Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.  - 1.970 13 15 1.998 

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. 19.400 - - - 19.400 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
M.E.Π.Ε 13 - - - 13 

DELHAIZE GROUP S.A. 293 - - - 293 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

Σύνολο 19.706 1.970 13 15 21.704 
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30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  
 
  30.2 ΣΥΝΟΛΑ ΑΓΟΡΩΝ/ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
 
 
  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜ/ΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.  

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.  - 8.355 8.355 

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 25.157 - 25.157 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε 11 - 11 

DELHAIZE GROUP S.A. 308 - 308 

Π
Ω
Λ
Η
ΤΗ
Σ 

Σύνολο 25.476 8.355 33.831 
 
 
 
 
Σύνοψη των σημειώσεων 30.1 και 30.2 όπως αυτές απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις : 
 
  Εταιρία 

α)   Έσοδα 8.355 

β)   Έξοδα 25.476 

γ)   Απαιτήσεις 1.998 

δ)   Υποχρεώσεις  19.706 
 
 
 
 
 
 
 
31. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Για την Εταιρία έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση που έληξε την 
31.03.2008 και αναγνωρίστηκαν φορολογικά συσσωρευμένες ζημιές. Λόγω των αναγνωρισμένων φορολογικών 
ζημιών, για την κλειόμενη χρήση δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για επιβάρυνση φορολογικού ελέγχου. 
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32. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α.  
 
Οι αλλαγές στις λογιστικές μεθόδους είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της Καθαρής Θέσης της 01.05.2007 και 
01.04.2008 ως ακολούθως: 
 
 

Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης Περιόδου 01.04.2008-01.05.2007   
μεταξύ Ελληνικών και Δ.Π.Χ.Α. 

 

  

 
01.05.2007- 
31.03.2008 

01.05.2006- 
30.04.2007 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                                                  
(με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)       57.794        (3.063)
Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής 
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων κι επανεκτίμησή τους, συμπεριλαμβανομένων και 
των επιχορηγουμένων παγίων         1.691          2.923 
Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν καταλογισθεί σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα        (5.171)        (7.756)
Αντιλογισμός της επιχορήγησης που είχε  καταλογισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα και μεταφορά της στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        (9.000)  -
Διαφορά από πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση        (1.180)            (378)
Διαφορά από αναλογία επιχορήγησης σε λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως         1.643  -
Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας 
αδείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.            (157)  -
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από τον επαναπροσδιορισμό της αξίας παγίων ιδιόκτητων 
και παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση            (85)            (509)
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από τον αντιλογισμό των ασώματων ακινητοποιήσεων που 
είχαν καταλογισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα         1.122          1.551 
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από μη ληφθείσα άδεια προσωπικού              31  -
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                                                  
(Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)       46.688        (7.232)
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32. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α. - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Η μεταβολή που επήλθε στα Αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την 31.03.2008 λόγω της μετάβασης στα 
Δ.Π.Χ.Α. έχει ως ακολούθως: 
 
 
 
   

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Δ.Π.Χ.Α. 

 
 01.05.2007-  
31.03.2008  

 01.05.2007- 
31.03.2008  

 01.05.2007- 
31.03.2008  

 01.05.2007-
31.03.2008   

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)               80.340                         (63)  -             80.277 

Κόστος πωληθέντων             (63.408)                     (7.912)                      (165)            (71.485) 

Μικτό κέρδος               16.932                     (7.975)                     (165)               8.792 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης                    369                       (301)                     1.642               1.710 

Έξοδα διάθεσης και διοίκησης             (34.587)                      8.395                     1.860            (24.332) 

Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων  -  -                   (1.964)             (1.964) 

Λειτουργικά κέρδη             (17.286) 119                     1.373            (15.794) 

Χρηματοοικονομικό κόστος               (3.597)                      (905)                       664             (3.838) 

Έσοδα από τοποθετήσεις                      26  -  - 26 

Έκτακτα αποτελέσματα                 (786)                         786  -  - 

Κέρδη προ φόρων             (21.643)  -                     2.037            (19.606) 

Φόρος εισοδήματος  -  -                         26                    26 

Κέρδη μετά φόρων             (21.643)  -                     2.063            (19.580) 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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32.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α. - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Αντίστοιχα, η μεταβολή που επήλθε στον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31.03.2008 λόγω της 
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. έχει ως ακολούθως: 
 
  ΕΓΛΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.  31.03.2008    31.03.2008   31.03.2008   31.03.2008
      
Πάγιο Ενεργητικό      
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός 1 60.601 3                  6.583            67.187 

Aσώματα πάγια - Έξοδα εγκατάστασης 1                 5.683                         (3)                 (5.389)                  291 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις                    683  -  -                  683 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 2  -  -                  1.069              1.069 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού                66.967  -                  2.263            69.230 

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα                 8.172                      (238)  -              7.934 

Απαιτήσεις από Εμπορική δραστηριότητα                     250                      (169)  -                    81 

Έξοδα επόμενης χρήσεως 3                    89                         (4)                     323                  408 

Λοιπές Απαιτήσεις - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                 1.446                         40  -              1.486 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                  1.211  -  -              1.211 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού               11.168                      (371)                     323            11.120 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                78.135                      (371)                 2.586           80.350 

   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια Κεφάλαια   
Εταιρικό κεφάλαιο               98.500  -  -            98.500 

Αποθεματικά 4                9.000  -                 (9.000)  -
Συσσωρευμένα κέρδη / (ζημιές) - Υπόλοιπο εις 
νέο 5 (49.706)  -                 (2.106)           (51.812)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                57.794  -               (11.106)            46.688 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Συνταξιοδοτικά προγράμματα                    313  -  -                  313 

Προβλέψεις 6                   305                     (284)                       70                    91 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4  -  -                11.797            11.797 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων                    618                      (284)                11.867            12.201 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις πληρωτέες εντός 
ενός έτους 4  -  -                  1.427              1.427 

Υποχρεώσεις από Εμπορική Δραστηριότητα               17.881  (411)  -            17.470 

Έξοδα  χρήσεως πληρωτέα 7                1.491                        (43)                     398              1.846 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                    351                       367  -                  718 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων               19.723                        (87)                   1.825            21.461 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                78.135                      (371)                 2.586           80.350 
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32.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α. - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων κι επανεκτίμησή τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγουμένων παγίων. 
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν καταλογισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα.  

2. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα.  

3. Προσαρμογή των εξόδων επομένης χρήσεως για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας αδείας 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και για το κεφάλαιο των χρηματοδοτικών μισθώσεων. 

4. Αντιλογισμός της επιχορήγησης που είχε  καταλογισθεί στην Καθαρή Θέση σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα και μεταφορά της στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Προσαρμογή  των Λοιπών 
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων λόγω αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων με χρηματοδοτική 
μίσθωση ως πάγια.  

5. Επίπτωση στην Καθαρή θέση από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.  (βλέπε Πίνακα Προσαρμογών Καθαρής 
Θέσης). 

6. Προσαρμογή της πρόβλεψης για το κόστος και τους τόκους αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων.  
7. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας αδείας σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. και αντιλογισμός υπολειπομένων μισθωμάτων των χρηματοδοτικών μισθώσεων. 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
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32. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α. – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Τέλος η μεταβολή που επήλθε στον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 30.04.2007 λόγω της μετάβασης 
στα Δ.Π.Χ.Α. έχει ως ακολούθως: 
 
  ΕΓΛΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.  30.04.2007  30.04.2007  30.04.2007 30.04.2007 

Πάγιο Ενεργητικό      
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις 
και  εξοπλισμός 1 65.009 (172)                   8.377            73.214 

Aσώματα πάγια - Έξοδα εγκατάστασης 1                8.727                         (4)                 (8.143)                  580 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις                    659 1  -                  660 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 2  - -                  1.042              1.042 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού              74.395 (175)                  1.276            75.496 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα                  8.353                       147  -              8.500 

Απαιτήσεις από Εμπορική δραστηριότητα                 1.704                        (91)  -              1.613 

Έξοδα επόμενης χρήσεως                    260                      (252)  -                     8 

Λοιπές Απαιτήσεις - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                 5.709 279  -              5.988 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα                 1.051  -  -              1.051 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού               17.077                         83  -            17.160 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  91.472                        (92)                 1.276           92.656 

   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια Κεφάλαια   
Εταιρικό κεφάλαιο               25.000  -  -            25.000 
Συσσωρευμένα κέρδη / (ζημιές) - Υπόλοιπο εις 
νέο 3 (28.063)  -                 (4.169)           (32.232)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας                (3.063)  -                 (4.169)             (7.232)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμος δανεισμός                61.565  -  -            61.565 

Συνταξιοδοτικά προγράμματα                    383  -  -                  383 

Προβλέψεις 4                      9  -                       64                    73 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5  -  -                  4.817              4.817 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων               61.957  -                  4.881            66.838 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός                11.084  - -            11.084 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις πληρωτέες εντός 
ενός έτους 5  -  -                     564                  564 

Υποχρεώσεις από Εμπορική Δραστηριότητα               17.979                     1.649  -            19.628 

Έξοδα  χρήσεως πληρωτέα                  3.061 (2.032)  -              1.029 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                    454 291  -                  745 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων                32.578                       (92)                     564            33.050 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  91.472                        (92)                 1.276           92.656 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
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32. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α. - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
Σημειώσεις 
 
 
1. Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων κι επανεκτίμησή τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγουμένων παγίων 
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 
Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν καταλογισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα.  

2. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. 

3. Επίπτωση στην Καθαρή θέση από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.  (βλέπε Πίνακα Προσαρμογών Καθαρής 
Θέσης). 

4. Προσαρμογή της πρόβλεψης για το κόστος αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων. 
5. Προσαρμογή  των Λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων λόγω αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων 

με χρηματοδοτική μίσθωση ως πάγια. 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
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33. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη κατάσταση ταμειακών ροών αναλύονται ως ακολούθως: 
 
  31.12.2008 31.03.2008 

Επισφαλείς απαιτήσεις  (3) 214

Σύνολο (3) 214
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Έκθεση  

των Διαχειριστών της  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε 

 Προς την Συνέλευση των Εταίρων 
της 27ης  Φεβρουαρίου 2009 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 22, του ΚΝ 3190/55, υποβάλλουμε συνημμένα στην Συνέλευση των Εταίρων, τις 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01.04.2008-31.12.2008. 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Με βάση την υπ’ αριθμ. 1037503/596/Α0012/31.03.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
καθώς και την υπ’ αριθμ. Α.Π 6501 /31.03.2008 απόφαση της ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ εγκρίθηκε η μεταβολή 
του χρόνου λήξης της προηγούμενης  διαχειριστικής χρήσης  της Εταιρίας από την 30.04.2008 στην 31.03.2008. 
Η  κλειόμενη  χρήση αρχίζει την 01.04.2008, ημερομηνία εξαγοράς της από την “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε., και λήγει την 31.12.2008, ημερομηνία που κλείνει την διαχειριστική της περίοδο η νέα μητρική εταιρία. 
 Ως εκ τούτου τα κονδύλια της κλειόμενης  χρήσης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αφορούν 
μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι αυτά της προηγούμενης χρήσης και για το λόγο αυτό δεν είναι συγκρίσιμα.  
 
Ο Κύκλος Εργασιών κατά τη χρήση από 01.04.2008-31.12.2008 ανήλθε σε 40,5 εκατ. ΕΥΡΩ από 80,3 εκατ. 
ΕΥΡΩ  κατά τη χρήση 01.05.2007-31.03.2008. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται: 
- στη μικρότερη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, 
- στο γεγονός ότι μετά την εξαγορά της Εταιρίας από την “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., τα 
καταστήματα της υπολειτουργούσαν λόγω της διαδικασίας αναβάθμισης και ανακαίνισής τους, μια διαδικασία 
που διήρκεσε καθ’ όλη τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, 

- πέντε καταστήματα διέκοψαν τις δραστηριότητές τους.  
 
Για τον ίδιο λόγο, το Mικτό Κέρδος  διαμορφώθηκε σε 4,2 εκατ. ΕΥΡΩ κατά την κλειόμενη χρήση από 8,8 
εκατ. ΕΥΡΩ την προηγούμενη χρήση. Eπίσης το μικτό κέρδος επηρεάστηκε και από τη ρευστοποίηση προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας με την επωνυμία PLUS η οποία ολοκληρώθηκε με την αποπεράτωση της ανακαίνισης των 
καταστημάτων της εταιρίας. 
  
Τα  Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 19,8 εκατ. ΕΥΡΩ, έναντι 26,3 εκατ. ΕΥΡΩ την προηγούμενη χρήση.  Το 
ύψος των δαπανών αντανακλά τις επενδύσεις για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των καταστημάτων της  
εταιρίας.  
 
Λόγω του χαμηλού Μικτού Κέρδους και των αυξημένων Δαπανών, τα Λειτουργικά Αποτελέσματα 
(Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων) παρουσίασαν ζημίες 
ύψους   11,2 εκατ. ΕΥΡΩ, έναντι ζημιών 15,8 εκατ. ΕΥΡΩ την προηγούμενη χρήση. 
  
Η εταιρία έκλεισε με Ζημίες χρήσεως ύψους 12,0 εκατ. ΕΥΡΩ έναντι ζημιών 19,6 εκατ. ΕΥΡΩ την προηγούμενη 
χρήση και Ζημίες μετά φόρων ύψους 9,4 εκατ. ΕΥΡΩ έναντι ζημιών 19,6 εκατ. ΕΥΡΩ την προηγούμενη χρήση. 
Οι Ζημίες μετά φόρων έχουν επηρεαστεί από την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων λόγω 
συμψηφισμού με μελλοντικά κέρδη.   
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Συνοπτικά τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 01.04.2008-31.12.2008  και 
01.05.2007-31.03.2008, αποτυπώνονται μέσω των Δεικτών Απόδοσης και Δραστηριότητας ως ακολούθως: 

 
 
Δείκτες Αποδοτικότητας                      

 (% επί του Κύκλου εργασιών)  01.04.2008-31.12.2008 01.05.2007-31.03.2008 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 10,46% 10,95% 

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους -27,63% -19,67% 

Περιθώριο Κερδών προ Φόρων -29,71% -24,42% 

Περιθώριο Κερδών μετά Φόρων  -23,13% -24,39% 

Δείκτες Δραστηριότητας     (ημέρες) 01.04.2008-31.12.2008 01.05.2007-31.03.2008 

Μέση Διάρκεια Επάρκειας Αποθεμάτων  44,0 42,1 

Ημέρες Πίστωσης Προμηθευτών 241,9 92,8 

Ημέρες Είσπραξης Εμπορικών Απαιτήσεων 22,7 0,3 
 
 
Κατά το 2008, το ύψος των επενδύσεων της Εταιρίας ανήλθε σε 24.635 χιλιάδες Ευρώ και διατέθηκε για την 
αναβάθμιση του δικτύου της. Οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν από εισροές προερχόμενες από τις 
λειτουργικές  δραστηριότητες της Εταιρίας και από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.   
 
Την 01.04.2008,  ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά της αλυσίδας τροφίμων PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & 
ΣΙΑ Ε.Ε. (η οποία μετονομάστηκε σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε., 
βάσει του Ν.3190/1955) από την “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Τα καταστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. ανακαινίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2008 και 
φέρουν τα εμπορικά σήματα της “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στελέχωση 
των καταστημάτων, στη διαμόρφωση της οργανωτικής τους δομής, στην εκπαίδευση του προσωπικού σε 
θέματα εξυπηρέτησης των πελατών, διαχείρισης  των προϊόντων, των παραγγελιών και των αποθεμάτων. 
Παράλληλα, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Θεσσαλονίκη το οποίο 
εξυπηρετεί τα καταστήματα της Βόρειας Ελλάδας. 
 
Επίσης το τέταρτο τρίμηνο, δύο από τα καταστήματα της εταιρίας μετατράπηκαν σε καταστήματα χαμηλού 
κόστους τα οποία λειτουργούν πιλοτικά, με το εμπορικό σήμα «Lion Food». Ο νέος αυτός τύπος καταστήματος  
έχει χώρο πώλησης  900-1000 τ.μ., με ποικιλία που θα ανέρχεται σε 3.000 περίπου κωδικούς προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης, σε πολύ οικονομικές τιμές. Ανάλογα με την αποδοχή των καταναλωτών, ο νέος τύπος 
καταστήματος προβλέπεται να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός και εκτός Ελλάδας. 
 
Πέντε από τα καταστήματα της εταιρίας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Την 31.12.2008 ο αριθμός των 
καταστημάτων της  «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέρχεται σε 
29. 
 
Η Εταιρία υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες που ενδεχομένως  
να έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και φροντίζει να ευθυγραμμίζεται με τις υπάρχουσες διατάξεις 
και επιπλέον αναπτύσσει πρωτοβουλίες όπως η συλλογή χαρτιών και υλικών συσκευασίας προς ανακύκλωση. 
Επιπλέον το κεντρικοποιημένο σύστημα διακίνησης εμπορευμάτων της εταιρίας έχει σαν αποτέλεσμα το 
μειωμένο αριθμό προϊοντικών παραδόσεων με φορτηγά συνεπώς και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και 
της ρύπανσης. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Την 01.04.2008, το 99,9999% του εταιρικού κεφαλαίου της PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. εξαγοράσθηκε από 
την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Το τίμημα για την εξαγορά της εταιρίας PLUS HELLAS  Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. ανήλθε σε 69.515 χιλιάδες Ευρώ που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά, υποκείμενο συμβατικών 
προσαρμογών. H η εταιρία μετονομάσθηκε σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. 
και ΣΙΑ Ε.Ε.» βάσει του Ν.3190/1955. 
Μετά την ολοκλήρωση του ισολογισμού της 31.03.2008 της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. η τελική τιμή εξαγοράς μετά τις συμβατικές προσαρμογές μειώθηκε σε 65.015 
χιλιάδες Ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη του πωλητή και επίσης κεφαλαιοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 477 χιλιάδων 
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Ευρώ που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της εξαγοράς. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το συνολικό κόστος ανήλθε 
σε 65.492 χιλιάδες Ευρώ. 
 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας μετά την εξαγορά είναι η ακόλουθη: 
 

Μέτοχοι Αριθμός 
Μεριδίων 

Συμμετοχή 
% 

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 984.999 99,9999 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. 
(πρώην Plus Hellas Ε.Π.Ε.) 1 0,0001 
Σύνολο 985.000 100,00 

 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 
διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης 
του κινδύνου της Εταιρίας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 
κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. 
Η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται η Εταιρία. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 
συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρίας. 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το Ευρώ. Ως εκ τούτου, 
δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
H Εταιρία δεν προβαίνει σε αγορές εμπορευμάτων από χώρες του εξωτερικού και συνεπώς ο  συναλλαγματικός 
κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει είναι περιορισμένος. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου  
 
Επιδίωξη της Εταιρίας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισσοροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των 
τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η 
Εταιρία παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη 
συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική της Εταιρίας είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. 
Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και 
από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το επιτόκιο 
του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία 
του δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος  
 
Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς πωλεί τα εμπορεύματά της τοις 
μετρητοίς. Περισσότερες πληροφορίες για ενδεχόμενους πιστωτικούς κινδύνους στη Σημείωση 16 «Απαιτήσεις 
από Εμπορική Δραστηριότητα», σελ. 28.  
 
 
 Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες εγκεκριμένες τραπεζικές 
πιστώσεις προς την Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 
διαθεσίμων. Η Εταιρία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 
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Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Η Εταιρία διαρκώς βελτιστοποιεί τη κεφαλαιακή της διάρθρωση (τη σχέση μεταξύ δανεισμού και ιδίων 
κεφαλαίων). Κύριος σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης  είναι η βελτιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας 
(shareholder value) με την ταυτόχρονη διατήρηση μιας χρηματοοικονομικής ευελιξίας ικανής για την υλοποίηση 
των στρατηγικών της στόχων. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως. Η Διοίκηση θεωρεί ως 
μέρη αυτής της εξέτασης το κόστος του κεφαλαίου και τον κίνδυνο που ενέχεται σε κάθε στοιχείο του 
κεφαλαίου.  
 
Μακροοικονομικός Κίνδυνος 
 
Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι το κόστος του πληθωρισμού και η 
εισοδηματική πολιτική που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσουν στη συμπίεση και τη συρρίκνωση των 
καταναλωτικών δαπανών. Η μείωση  των καταναλωτικών δαπανών μπορεί να επιφέρει αφενός όξυνση του 
ανταγωνισμού και αφετέρου πτωτική τάση στις πωλήσεις και το περιθώριο κέρδους και κατά συνέπεια να 
επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία.  
Εάν οι κύριες δαπάνες της Εταιρίας όπως τα έξοδα προσωπικού και το κόστος πωληθέντων, αυξηθούν σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό του πληθωρισμού του λιανικού εμπορίου, το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία.  
Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 
αύξηση του κόστους θέρμανσης, ψύξης, υλικών συσκευασίας, φωτισμού και μεταφορών της Εταιρίας. Όπου 
είναι δυνατό, η αύξηση του κόστους εξισορροπείται μέσα από την προσαρμογή των τιμών και την αυξημένη 
αποδοτικότητα.    
 
Κίνδυνος σχετικός με την Ασφάλεια των Τροφίμων 
 
Η συσκευασία, το μάρκετινγκ, η διανομή και η πώληση των τροφίμων ενέχουν έναν εγγενή κίνδυνο ως προς την 
ευθύνη της ποιότητας προϊόντων, της τυχόν ανάκλησής τους και της επακόλουθης δυσμενούς δημοσιότητας. 
Τέτοια προϊόντα ενδεχομένως μπορεί να διανεμηθούν ακούσια από την Εταιρία και να έχουν επιπτώσεις στην 
υγεία των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρία έχει νομική ευθύνη για διεκδικήσεις αποζημίωσης για τις 
οποίες έχει προβεί σε ανάλογη ασφαλιστική  κάλυψη.  
 
Επιπλέον, ακόμα κι αν μια νομική αξίωση για αποζημίωση δεν τελεσφορήσει ή δεν δικαιωθεί πλήρως, η αρνητική 
δημοσιότητα σχετικά με τον ισχυρισμό ότι τα προϊόντα της Εταιρίας προκάλεσαν ασθένεια ή τραυματισμό θα 
μπορούσε να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη, τη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα 
της Εταιρίας. 
 
Η Εταιρία εφαρμόζει μια αυστηρή πολιτική ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων προκειμένου να 
προσφέρονται στους πελάτες του τα πλέον ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και ακολουθεί πιστά και αυστηρά 
όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, η οποία διήρκεσε 9 μήνες, δόθηκε έμφαση στην ανακαίνιση και 
αναβάθμιση των καταστημάτων της Εταιρίας.  
Κατα την τρέχουσα χρήση καταβάλλονται προσπάθειες για την επιτάχυνση της ωρίμανσης των πωλήσεων της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. ώστε να προσεγγίσουν το μέσο όρο 
των πωλήσεων της μητρικής εταιρίας.  
 
ΑKOΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «Δ.Π.Χ.Α.», (International Financial Reporting Standards “IFRS”). Αναλυτικές 
πληροφορίες για τις ακολουθούμενες βασικές Λογιστικές Αρχές αναφέρονται στις Σημειώσεις επί των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2008. 
 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
Λόγω των ζημιών της φετινής χρήσεως δεν θα δοθεί μερίδιο. 
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Τα Οικονομικά Στοιχεία  01.04.2008-31.12.2008 έχουν ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας:   Λεωφόρος Σπάτων 81 – 153 44 Γέρακας Αττικής 

Αρμόδια Νομαρχία: 

   
 Διαχειριστές:   Κωνσταντίνος Μαχαίρας 
    Μαρία Κουκαλάνη 

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων (από τις 
οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά  
στοιχεία):   27.02.2009 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:   Δημήτρης Κουτσός-Κουτσόπουλος 

Ελεγκτική Εταιρεία   Deloitte. 
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:   Με θέματα έμφασης 
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:   www.ab.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ab.gr/


 

 47

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ   
 31.12.2008 31.03.2008 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 86.354 67.187
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 129 291
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.350 1.752
Αποθέματα 5.260 7.934
Απαιτήσεις από πελάτες 3.355 81
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.567 3.105
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 106.015 80.350
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Εταιρικό κεφάλαιο 98.500 98.500
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης  (61.138) (51.812)
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (α) 37.362 46.688
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.680 12.201
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 27.436 1.427
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.537 20.034
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 68.653 33.662
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 106.015 80.350

 
 
 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ   
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ   

 
01.04.2008-
31.12.2008 

01.05.2007-
31.03.2008 

Σύνολο κύκλου εργασιών 40.538 80.277 
Μικτά κέρδη / (ζημιές)  4.241 8.792 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών   
   και επενδυτικών αποτελεσμάτων (11.200) (15.794) 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (12.042) (19.606) 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  (9.378) (19.580) 

 
 
 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ    
    
 31.12.2008  31.03.2008
    
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.04.2008 και 01.05.2007 αντίστοιχα) 46.688 (7.232)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους (9.378) (19.580)
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου - 73.500
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 52 -
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2008 και 31.03.2008 αντίστοιχα) 37.362 46.688
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1.4 Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης Περιόδου 01.04.2008-01.05.2007   
μεταξύ Ελληνικών και Δ.Π.Χ.Α. 

 

  

 
01.05.2007- 
31.03.2008 

01.05.2006- 
30.04.2007 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                                                   
(με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)       57.794        (3.063)
Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής 
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων κι επανεκτίμησή τους, συμπεριλαμβανομένων και 
των επιχορηγουμένων παγίων         1.691          2.923 
Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν καταλογισθεί σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα        (5.171)        (7.756)
Αντιλογισμός της επιχορήγησης που είχε  καταλογισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα και μεταφορά της στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        (9.000)  -
Διαφορά από πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση        (1.180)            (378)
Διαφορά από αναλογία επιχορήγησης σε λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως         1.643  -
Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας 
αδείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.            (157)  -
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από τον επαναπροσδιορισμό της αξίας παγίων ιδιόκτητων 
και παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση            (85)            (509)
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από τον αντιλογισμό των ασώματων ακινητοποιήσεων που 
είχαν καταλογισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα          1.122          1.551 
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από μη ληφθείσα άδεια προσωπικού              31  -
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                                                 
(Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)       46.688        (7.232)
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1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Έμμεση μέθοδος) 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 

 
01.04.2008 -
31.12.2008 

01.05.2007-
31.03.2008 

   

Λειτουργικές Δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων   (12.042) (19.606)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις   3.173 4.182
Προβλέψεις  (3) 214
Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων   - 1.964
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων   522 296
Έσοδα από τοποθετήσεις   (27) (26)
Χρηματοοικονομικό κόστος   869 3.838
Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών  κεφαλαίου 
κίνησης:    
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων   2.674 566
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων  (6.848) 5.065
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 11.324 7.704
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (631) (4.271)
Καταβεβλημένοι μη λειτουργικοί φόροι  (17) -

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (1.006) (74)

Επενδυτικές Δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (24.635) (4.654)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  1.936 4.615
Τόκοι εισπραχθέντες  27 26

Σύνολο(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (22.672) (13)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου - 73.500
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  26.200 -
Εξοφλήσεις δανείων  - (72.649)
Εξοφλήσεις  χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.532) (604)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες (γ)  23.668 247

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης: (α)+(β)+(γ)  (10) 160

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  1.211 1.051

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  1.201 1.211
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της μητρικής εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., οι οποίες προκύπτουν με τη μέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. Η μητρική εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εδρεύει στην Ελλάδα και 
συμμετέχει με ποσοστό 99,9999% στο εταιρικό κεφάλαιο της Eταιρίας. 

 
2. Ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι με θέματα έμφασης. 
  
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρίας. 

 
4. Δεν υπάρχουν 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 της εταιρίας και να μην έχει γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

 
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 31 των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων.  
 

 
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης 

χρήσης ήταν: 
    
      31 Δεκεμβρίου 2008 876   

   31 Μαρτίου  2008 495   
 

     
7. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά τη λήξη της, τα οποία έχουν προκύψει 
από συναλλαγές με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: 

 
 

  Εταιρία 

α)   Έσοδα 8.355 

β)   Έξοδα 25.476 

γ)   Απαιτήσεις 1.998 

δ)   Υποχρεώσεις  19.706 
 
 
 
 
 
 

 
Γέρακας 27 Φεβρουαρίου 2009 
Ο Διαχειριστής 
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