
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 369.643 339.151 271.265 242.797
Επενδύσεις σε ακίνητα 224 224 180 180
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.141 3.787 1.618 1.635
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 112.069 103.344 164.514 156.955
Αποθέµατα 107.872 99.657 93.611 89.060
Απαιτήσεις από πελάτες 42.963 41.312 72.514 64.137
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 42.487 30.720 20.605 13.698
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 679.399 618.195 624.307 568.462

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 19.099 19.099 19.099 19.099
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 138.219 116.739 143.085 121.649
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) 157.318 135.838 162.184 140.748

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 7 5 -- --

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 157.325 135.843 162.184 140.748
Μακροπρόθεσµες  δανειακές υποχρεώσεις 80.000 120.000 80.000 120.000
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.796 28.478 23.313 19.608
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 69.220 58.336 40.000 30.900
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 343.058 275.538 318.810 257.206
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 522.074 482.352 462.123 427.714
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 679.399 618.195 624.307 568.462

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Pierre Olivier Beckers
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Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου 

Εµµανουήλ Α. Καρυδάκης

A∆T.  ΑΗ 029344 AP. A∆EIAΣ 45886 - A’ TAΞEΩΣ

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος

& Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Kωνσταντίνος ∆. Mαχαίρας

A∆T. Θ 724826

Γέρακας, 5 Mαρτίου 2010

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ΟΜΙΛΟΣ                     ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 135.838 113.263 140.748 112.610
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 33.967 33.700 33.923 39.275

169.805 146.963 174.671 151.885

Επίπτωση µέσω αποκτήσεων από επιχειρηµατικές συνενώσεις -- -- -- (14)

∆ικαίωµα προαίρεσης µετοχών 246 209 246 209
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (12.733) (11.332) (12.733) (11.332)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 7 3 -- --

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 157.325 135.843 162.184 140.748

Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

Αγγελική Ν. Κορωνάκη

A∆T. Σ 608095 AP. A∆EIAΣ 21850 - A’ TAΞEΩΣ

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Έµµεση µέθοδος) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 52.160 40.983 50.906 47.951 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 29.946 24.504 23.375 20.072 
Προβλέψεις 1.160 1.336 987 1.332 

Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων -- 97 -- 97

(Κέρδη)/Ζηµιές από πώληση παγίων 457 (3.859) 488 (4.379)
Έσοδα από τοποθετήσεις (862) (1.413) (207) (448)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 7.630 6.468 6.398 5.581 
Πλέον /(µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών  κεφαλαίου κίνησης: 
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (5.287) (10.993) (4.552) (13.423)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (3.668) (15.279) (12.255) (20.273)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 57.278 1.444 58.580 11.824 
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7.504) (3.539) (6.394) (2.906)
Καταβεβληµένοι µη λειτουργικοί φόροι (15.805) (15.088) (13.706) (13.882)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 115.505 24.661 103.620 31.546 
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (3.428) (76.274) (3.981) (77.444)
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (57.020) (88.119) (51.638) (60.639)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 523 6.984 85 5.083 
Τόκοι εισπραχθέντες 851 1.410 195 448 
Σύνολο(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (59.074) (155.999)    (55.339) (132.552)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 800 133.600 -- 105.100 

Εξοφλήσεις δανείων (31.900) -- (30.900) --

Εξοφλήσεις  χρηµατοδοτικών µισθώσεων (1.257) (2.532) -- --

Μερίσµατα πληρωθέντα (12.733) (11.332) (12.733) (11.332)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (45.090) 119.736 (43.633) 93.768

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης: (α)+(β)+(γ) 11.341 (11.602) 4.648 (7.238)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 22.721 34.323 11.155 18.393 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 34.062 22.721 15.803 11.155  

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
1. Oι Εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία η Εταιρία συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης παρατίθενται αναλυτικά στη Σηµείωση 1, της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης.
2. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι µε σύµφωνη γνώµη. 
3. Την 23.11.2009,  ολοκληρώθηκε η συµφωνία για την εξαγορά του 100,00% του εταιρικού κεφαλαίου της αλυσίδας τροφίµων της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε  από την «ΑΛΦΑ BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η επίπτωση από την ενσωµάτωσή της για την περίοδο 23.11.2009-31.12.2009 είναι η ακόλουθη:
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.939
Μικτό κέρδος 247
Λειτουργικά κέρδη/ (ζηµιές) (696)
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων (707)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων (760)
4. Η εταιρία DELHAIZE GROUP S.A. µε έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η οποία κατέχει το 89,93% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι ενοποιηµένες αυτές
καταστάσεις συντάσσονται  µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και είναι διαθέσιµες στην έδρα της Βελγικής εταιρίας. 
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά  στη Σηµείωση 39.1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Οµίλου:
6.1 Την 05.07.2005, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την υπ’ αριθµόν 284/IV/2005 απόφασή της επέβαλε στη µητρική Εταιρία πρόστιµο ύψους 739 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του τέλους χαρτοσήµου) για παράβαση του αρ.1 του Ν.703/1977. Η Εταιρία προσέφυγε κατά της ως άνω αποφάσεως στα καθ’ ύλη αρµόδια
δικαστήρια και την 28.04.2006, το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 1471 απόφασή του µε την οποία αποδέχεται εν µέρει την προσφυγή της Εταιρίας και µειώνει το επιβληθέν πρόστιµο στο ποσό των 130 Ευρώ, ενώ παράλληλα διατάζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου ύψους 100
Ευρώ στην Εταιρία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Παράλληλα το δικαστήριο συµψηφίζει τα δικαστικά έξοδα µεταξύ των διαδίκων. Η απόφαση αυτή επεδόθη στην Εταιρία την 08.09.2006. Την 14.11.2006, η Εταιρία υπέβαλε αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ και η υπόθεση
αναµενόταν να εκδικαστεί κατόπιν αναβολής την 08.10.2008, ενώπιον του 2ου τµήµατος του ΣτΕ. Η εκδίκαση ανεβλήθη εκ νέου για την 14.01.2009, αλλά παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του ΣτΕ και επρόκειτο να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο της 06.02.2009, οπότε και αναβλήθηκε µε πρωτοβουλία του δικαστηρίου.
Η νέα ηµεροµηνία ορίσθηκε η 04.12.2009, οπότε και δικάστηκε. Αναµένεται η απόφαση.
6.2 Tην 19.12.2007, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την υπ’ αριθµόν 373/V/2007 απόφασή της, επέβαλε στη µητρική Εταιρία πρόστιµο ύψους 1.088 Ευρώ (χωρίς το τέλος χαρτοσήµου) για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/1977, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί. Η Εταιρία κατέθεσε εµπρόθεσµα προσφυγή κατά της
ως άνω απόφασης, η οποία αρχικά είχε οριστεί να συζητηθεί στις 12.06.2008, αλλά αναβλήθηκε αυτεπαγγέλτως για τις 22.01.2009, οπότε και δόθηκε αυτεπαγγέλτως αναβολή για την 15.10.2009 και εκ νέου, για τις 11.02.2010, οπότε και δικάστηκε. Αναµένεται η απόφαση.  
6.3 Με την πράξη βεβαίωσης παράβασης, ως αριθµός πρωτοκόλλου 28 της 19.03.2009 η ∆ιεύθυνση Τροφίµων και Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατελόγισε πρόστιµο ύψους 192 Ευρώ στη µητρική Εταιρία, για παράβαση του άρθρου 17 της Α.∆. 14/89. Η Εταιρία κατέθεσε προσφυγή κατά της ως άνω
απόφασης, όµως η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν έχει ακόµα ορισθεί.
6.4 Tην 27.04.2009, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την υπ’ αριθµόν 441/V/2009 απόφασή της, επέβαλε στη µητρική Εταιρία πρόστιµο ύψους 222 Ευρώ (χωρίς το τέλος χαρτοσήµου 5 Ευρώ) για παράβαση του άρθρου 1 παράγρ.1 του Ν. 703/1977 το οποίο έχει ήδη καταβληθεί. Η Εταιρία κατέθεσε εµπρόθεσµα
προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης, η οποία  είχε  οριστεί αρχικά να συζητηθεί στις 10.11.2009 και η οποία  αναβλήθηκε για τις 12.10.2010, λόγω µη προσκόµισης φακέλου από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.  
7. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31.12.2009 ανέρχεται για τον Όµιλο σε 1.438 Ευρώ και για την Εταιρία σε 1.187 Ευρώ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί την 31.12.2009 ανέρχονται για τον Όµιλο σε 2.724 Ευρώ και για την Εταιρία σε 2.423 Ευρώ.
8. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν:

Όµιλος Εταιρία 
31η ∆εκεµβρίου  2009     9.586 8.049
31η ∆εκεµβρίου  2008    8.821 7.612

9. 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 ∆.Λ.Π 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:
Όµιλος Εταιρία

α) Έσοδα 2.811 154.441
β)   Έξοδα 12.789 16.918
γ) Απαιτήσεις 937 35.250
δ)   Υποχρεώσεις 9.772 9.466
ε) Αµοιβές  Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικών  διοικητικών στελεχών 3.968 3.241

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08

Κύκλος εργασιών 1.473.130 1.337.074 1.393.785 1.289.255
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 350.094 302.644 308.107 277.863
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 58.928 46.038 57.097 53.084
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 52.160 40.983 50.906 47.951
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 32.629 32.699 32.698 38.373
Κατανέµονται σε:
-Ιδιοκτήτες µητρικής 32.627 32.696 32.698 38.373

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2 3 -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 1.340 1.004 1.225 902
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 33.969 33.703 33.923 39.275
Κατανέµονται σε:
-Ιδιοκτήτες µητρικής 33.967 33.700 33.923 39.275

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2 3 -- --

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) 2,56 2,57 2,57 3,01
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 88.875 70.542 80.472 73.156

70%  5 Χ 40

««AAΛΛΦΦAA BBHHTTAA»» BBAAΣΣIIΛΛOOΠΠOOYYΛΛOOΣΣ AA..EE..
ΑP.Μ.Α.Ε.: 13363/06/B/86/17 

Λ. Σπάτων 81, 15344 Γέρακας-Αττικής
Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης  από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρίας : Λ. Σπάτων 81, 15344 Γέρακας - Αττικής
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών : 13363/06/Β/86/17
Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία, 

Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.ab.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Pierre-Olivier Beckers, Stefan Descheemaeker

Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Michael Waller, Nicolas Hollanders, 
Τρύφων Κολλίντζας, Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 5 Μαρτίου 2010
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Νικόλαος Σοφιανός
Ελεγκτική  Εταιρία : Deloitte.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη  γνώµη


