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1. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας  
 
 
1.1   Υπεύθυνα Πρόσωπα   
 
Το παρόν Ετήσιο Δελτίο εκδίδεται με σκοπό την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση των μετόχων και των επενδυτών 
γενικότερα και περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή 
εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της 
Εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λεωφ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, τηλ.: 
210-66.08.000 (υπεύθυνοι κα Μαρία Κουκαλάνη, τηλ.: 210-66.08.201  και κος Ιωάννης Μυλωνίδης τηλ.: 210-
66.08.218).  

Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων υπ.αρ. 
5/204/14.11.2000 καθώς και υπ.αρ.7/372/15.02.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή 
του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:  

α. η κα Μαρία Κουκαλάνη (Οικονομική Διευθύντρια), 
β. ο κος Ιωάννης Μυλωνίδης (Δ/ντής Λογιστηρίου και Βοηθός Οικονομικής Διευθύντριας). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του 
παρόντος Δελτίου  και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 

α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα 
μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο 
Ετήσιο Δελτίο. Το Δελτίο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. 
Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής). 

 

1.2  Νόμιμοι Ελεγκτές  
 
Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο τόσο των ατομικών, όσο 
και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν στις 31/12/2005, 
31/12/2004 και 31/12/2003, διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής Νικόλαος Σοφιανός (Deloitte.), Λεωφ. 
Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12231.  
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2. Πληροφορίες για την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  
 
2.1 Σύντομο Ιστορικό  
 
Το Δεκέμβριο του 1969 συστάθηκε η Ανώνυμος Εταιρία «Γεράσιμος και Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Φ.Ε.Κ.1333/16.12.1969) 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 καταστημάτων «υπεραγορών» (supermarkets) 
προς διάθεση αντικειμένων των προαναφερομένων ειδών, υπό συγχρόνους μεθόδους προβολής, διακινήσεως και 
διαθέσεως. Μεταξύ των σκοπών συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση κέντρων συγκέντρωσης των προαναφερομένων 
προϊόντων και η δημιουργία εγκαταστάσεων εξευγενισμού αυτών, εφοδιασμένων με τον απαραίτητο 
εκσυγχρονισμένο μηχανικό εξοπλισμό. Έδρα η Αθήνα, διάρκεια 50 έτη, μετοχικό κεφάλαιο 6 εκατ. δρχ.  

Το 1990 η Εταιρία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την ίδια χρονιά ανοίγει το κατάστημα MEGA στο 
Ελληνικό που βραβεύεται το 1991 από τον Διεθνή Οργανισμό Λιανεμπορίου (Α.Ι.D.A.) σαν το καλύτερο και πιο 
ολοκληρωμένο σουπερμάρκετ της Ευρώπης. Τον Ιούλιο του 1992 η «ΑΛΦΑ–ΒΗΤΑ» εντάσσεται στο διεθνή Όμιλο 
λιανικών πωλήσεων τροφίμων DELHAIZE (www.delhaize.com). 

To 2001 η Εταιρία προχωρά στην εξαγορά της ΤΡΟΦΟ A.E., στην οποία ανήκει επίσης η ENA Α.Ε., μία θυγατρική 
που ασχολείται με το χονδρικό εμπόριο τροφίμων (Cash-and-Carry). Το 2004 οι τετραετείς προσπάθειες για την 
ενοποίηση του προσωπικού και των καταστημάτων της ΤΡΟΦΟ στις λειτουργίες και στην κουλτούρα της «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ολοκληρώθηκαν με τη συγχώνευση και απορρόφηση της ΤΡΟΦΟ και σαν νομικό πρόσωπο στην «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ».  

Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» αποτελεί σήμερα τη δεύτερη σε μέγεθος εταιρία στο λιανεμπόριο τροφίμων με 135 συνολικά 
καταστήματα, εκ των οποίων 101 σουπερμάρκετ με τις επωνυμίες «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» και ΑΒ City, 10 καταστήματα 
χονδρικής πώλησης με την επωνυμία ΕΝΑ Cash-and-Carry και 24 καταστήματα που φέρουν τις επωνυμίες ΑΒ 
Shop&Go, AB Food Market και ΤΡΟΦΟmarket τα οποία αποτελούν το δίκτυο δικαιόχρησης (franchising) της 
Εταιρίας. 

Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σταθερή στη φιλοσοφία της για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων 
και υπηρεσιών και αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα, εμπλουτίζει συνεχώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Η 
ποιότητα, η ποικιλία, η εξυπηρέτηση, η επένδυση  στις ανταγωνιστικές τιμές, οι άριστες συνθήκες υγιεινής, οι 
καινοτόμες εφαρμογές στο λιανικό εμπόριο τροφίμων είναι τα ισχυρά της όπλα και τα σημεία που τη 
διαφοροποιούν. 
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2.2  Θυγατρικές  Εταιρίες 
 
Οι συμμετοχές της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων εταιριών περιγράφονται 
αναλυτικά στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, στις παραγράφους 6.16 και 6.17 του παρόντος 
Ετήσιου Δελτίου. 

 
Οι ακόλουθες εταιρίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση για τους λόγους που παρατίθενται κατωτέρω: 

 
Επωνυμία   % Συμμετοχής  Λόγοι Εξαίρεσης Θυγατρικών Εταιριών από την Ενοποίηση 

ΟΡΑ Α.Ε.     50,0% 

Η συμμετοχή στο κεφάλαιο είναι επουσιώδης, λόγω των μικρών οικονομικών 

της μεγεθών. Πέραν τούτου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

(29.10.2001), η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.  

ΣΑΚ Ε.Π.Ε. 40,0% 

Η συμμετοχή στο κεφάλαιο είναι επουσιώδης, λόγω των μικρών οικονομικών 

της μεγεθών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια 

από το 1984. 
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2.3       Γενικές Πληροφορίες  
 
2.3.1   «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής με Α.Μ.Α.Ε. 13363/06/Β/86/17, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ… και του πουλιού το γάλα!». Στις σχέσεις της Εταιρίας με 
την αλλοδαπή η επωνυμία ορίζεται σε «ALFA-BETA» VASSILOPOULOS S.A. και το διακριτικό τίτλο «AB 
VASSILOPOULOS… even the bird’s milk!». 

Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος  Γέρακα Αττικής (Λεωφ. Σπάτων αριθμός 81, τηλ. 210-66.08.000). Διάρκεια: 50 
έτη από τη σύστασή της, ήτοι μέχρι 16/12/2019.  

Ο σκοπός της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι:  

1) Η άσκηση επιχείρησης βιοτεχνίας και εμπορίας προϊόντων διατροφής υψηλής ποιοτικής στάθμης, ιδιαίτερα δε η 
επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση κρεάτων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, βοτάνων και 
άλλων ειδών οικιακής και ατομικής χρήσης, η οργάνωση και εγκατάσταση καταστημάτων "υπεραγορών" 
(SUPERMARKETS) και μικτών καταστημάτων τροφίμων, για τη διάθεση αντικειμένων τωv προαναφερομένων 
ειδών, με σύγχρονες μεθόδους προβολής, διακίνησης, και διάθεσης.  Μεταξύ τωv σκοπώv συμπεριλαμβάνεται η 
οργάνωση κέντρων συγκέντρωσης τωv προαναφερομένων προϊόντων και η δημιουργία εγκαταστάσεων 
εξευγενισμού αυτών, εφοδιασμέvωv με τοv απαραίτητο σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, καθώς και η ίδρυση και 
εκμετάλλευση συστηματικών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιχειρηματικής μορφής.  

2) Η ανάληψη πάσης φύσης τεχνικών έργων και κατασκευών, η αγορά ακινήτων για μεταπώληση και για 
δημιουργία καταστημάτων "υπεραγορών" (SUPERMARKETS) και μικτών καταστημάτων τροφίμων. 

3) Η λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών καυσίμων είτε σε ιδιόκτητα είτε σε μισθωμένα ακίνητα.  

4) Η ιδιοκτησία ή / και η έκδοση εντύπων σχετικών με την προώθηση των πωλήσεων, την προβολή της εικόνας 
της εταιρίας (Α-Β ΜΑGAZINE κ.α.).  

5) Η αντιπροσώπευση, πρακτορεία και συνεργασία με οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού ή άλλες επιχειρήσεις.  

6) Η παροχή υπηρεσιών και αγαθών με το σύστημα έκδοσης και χορήγησης διατακτικών (vouchers).  

7) Η συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την έκδοση πιστωτικών καρτών που φέρουν το σήμα της 
Εταιρίας.  

8) Η είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό και κατ’ εντολή τρίτων.  

H επιλογή των μέσων για εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία πράξη 
διοίκησης, διαχείρισης ή διάθεσης δεν εξαιρείται από τα μέσα αυτά, τα οποία αναγνωρίζονται ως σκοποί.  
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Για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η Εταιρία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 
ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία εντός ή εκτός της Ελλάδας και να συγκροτεί εργαστήρια σε αγοραζόμενα 
προς τούτο ή και μισθωμένα ακίνητα.  

Στο σκοπό της Εταιρίας εμπίπτει αυτονόητα, αναγόμενη και σε αυτοτελή σκοπό, γενικά και κάθε πράξη ή 
συναλλαγή, εμπορική ή βιοτεχνική, που δύναται να αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση των κύριων σκοπών των 
παραγράφων 1, 2, 3 και 4.  

H Εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.  

 

2.3.2 ΕΝΑ Α.Ε. 

Η Εταιρία ΕΝΑ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, με το διακριτικό τίτλο ΕΝΑ Cash & Carry, συστάθηκε το 1991 
(Φ.Ε.Κ. 00650/1991) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό Μ.Α.Ε. 
23791/04/Β/91/136(01). Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων.  

Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Γέρακα Αττικής ( Λεωφ.Σπάτων αριθμός 81, τηλ. 210-66.08.000).  

Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το Kαταστατικό της είναι:  

Η υποστήριξη και η πρόοδος των μετόχων και των επιχειρήσεων που έχουν προσχωρήσει σε αυτήν σε σχέση με 
το χονδρεμπόριο και το λιανικό εμπόριο όλων των καταναλωτικών αγαθών και τις δραστηριότητες που συνδέονται 
με το σκοπό αυτό και ειδικότερα:  
1) Με τη διεθνή ανταλλαγή εμπειριών. 

2) Με την οργάνωση του χονδρεμπορίου και του λιανικού εμπορίου των μελών.  

3) Με τον εκμοντερνισμό των εμπορευμάτων των μετόχων και των καταστημάτων των μελών σε όλα τα επίπεδα 
εμπορίου.  

4) Με τη συνεχή καλυτέρευση της ποιότητας.  

5) Με τη συλλογική διαφήμιση σε σχέση με την αύξηση και την προώθηση των εμπορικών σημάτων και μαρκών 
εμπορευμάτων.  

6) Με την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των μελών της, των χονδρεμπόρων και εμπόρων λιανικής πώλησης   
που έχουν προσχωρήσει σε αυτήν, καθώς επίσης και του προσωπικού τους.  

7) Με τη συνεχή καλυτέρευση των σχέσεων με τους καταναλωτές και τις ενώσεις τους.  

8) Με τη δημιουργία, κατάθεση και προστασία των συλλογικών εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών 
δικαιωμάτων, την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων, τον έλεγχο και την επίβλεψη της χρήσης τους, όπως επίσης 
και τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των εμπορευμάτων που εμπορεύονται κάτω από αυτά τα σήματα.  

Σκοπός επίσης της Εταιρίας είναι η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης ειδών 
τροφίμων και εν γένει καταναλωτικών αγαθών, η διανομή εμπορευμάτων και η παροχή υπηρεσιών μέσω του 
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συστήματος franchise σε συμβαλλόμενες για το σκοπό αυτό με την Εταιρία επιχειρήσεις, το άμεσο και έμμεσο 
εμπόριο με όλα τα είδη εμπορευμάτων, ειδικά εκείνων που ανήκουν στο εμπόριο τροφίμων για λογαριασμό δικό 
της ή κάποιας άλλης ομάδας. Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική.  

Με την από 26/06/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΝΑ προσετέθη και ο εξής 
σκοπός: Η Εταιρία για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί μόνη της ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα να ιδρύει εταιρίες ή και να συμμετέχει, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε άλλες υπό 
σύσταση ή ήδη λειτουργούσες εταιρίες παντός νομικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό.  
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2.4   Περιγραφή αντικειμένου εργασιών  
 

Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων και ειδών ευρείας κατανάλωσης 
μέσω 101 καταστημάτων σουπερμάρκετ στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών (65 καταστήματα), στην Πελοπόννησο 
(15 καταστήματα), στη Στερεά Ελλάδα πλην του Νομού Αττικής (6 καταστήματα), στο Νομό Μαγνησίας (2 
καταστήματα), στα Ιωάννινα (3 καταστήματα), στα νησιά του Ιονίου (2 καταστήματα), στα νησιά του Αιγαίου (2 
καταστήματα) και στη Θεσσαλονίκη (6 καταστήματα). Επίσης στο δίκτυο πωλήσεων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
περιλαμβάνονται και 24 καταστήματα δικαιόχρησης (franchising). Από αυτά, 8 καταστήματα λειτουργούν στην 
Αττική, 6 καταστήματα στα νησιά του Αιγαίου, 6 καταστήματα στην Πελοπόννησο, 3 καταστήματα στη Στερεά 
Ελλάδα και Εύβοια και 1 κατάστημα στη Ζάκυνθο.  

Η Εταιρία ΕΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο (Cash-and-Carry) μέσω 10 καταστημάτων που 
εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, λειτουργεί από ένα κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή 
Αθηνών, στο Βόλο, στη Χαλκίδα, στο Άργος, στις Σέρρες, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στα Ιωάννινα, στην 
Κρήτη και στην Πάτρα.  

Η ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρίας για τη χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005 κατά κατηγορία οικονομικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 91), 
είναι η ακόλουθη (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):  

Κωδ. Δραστηριότητα Ποσό % 

521.1 
Mεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, στα οποία υπερισχύουν 
τα τρόφιμα, τα ποτά ή ο καπνός 792.048 89,97

513.9 Mη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων ποτών και καπνού 85.306 9,69
505.0 Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών  οχημάτων 2.597 0,30

515.1 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και 
παρομοίων προϊόντων 391 0,04

744.0 Διαφήμιση - -
  Σύνολο 880.342 100,00

 
Η ανάλυση των ενοποιημένων πωλήσεων του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005 κατά 
κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ταξινόμηση των κλάδων (ΣΤΑΚΟΔ 91) παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):  

Κωδ. Δραστηριότητα Ποσό % 

521.1 
Mεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, στα οποία υπερισχύουν 
τα τρόφιμα, τα ποτά ή ο καπνός 792.049 87,23

513.9 Mη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων ποτών και καπνού 112.964 12,44
505.0 Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών  οχημάτων 2.597 0,29

515.1 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και 
συναφών  προϊόντων 391 0,04

744.0 Διαφήμιση - -
  Σύνολο 908.001 100,00
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2.5 Ανάλυση Καθαρών Πωλήσεων Εμπορευμάτων  
 
Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» είναι μία Εταιρία εξειδικευμένη στα τρόφιμα με ιδιαίτερη έμφαση στα φρέσκα, τα οποία 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της. Η ανάλυση των Καθαρών Πωλήσεων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με βάση τις κατηγορίες πωληθέντων προϊόντων για τις χρήσεις 2004-2005 παρουσιάζεται 
(σε χιλιάδες Ευρώ) στον ακόλουθο πίνακα:  

Κατηγορία Χρήση 2005
% 

Συμμετοχής Χρήση 2004
% 

Συμμετοχής
Τρόφιμα 679.096 77,14 651.262 76,84
Μη Τρόφιμα 201.246 22,86 196.286 23,16
Σύνολο Καθαρών Πωλήσεων 880.342 100,00 847.548 100,00

 

Η ανάλυση των Ενοποιημένων Καθαρών Πωλήσεων με βάση τις κατηγορίες πωληθέντων προϊόντων για για τις 
χρήσεις 2004-2005 παρουσιάζεται (σε χιλιάδες Ευρώ) στον ακόλουθο πίνακα:  

    

Κατηγορία Χρήση 2005
% 

Συμμετοχής Χρήση 2004
% 

Συμμετοχής
Τρόφιμα 700.437 77,14 670.987 76,85
Μη Τρόφιμα 207.564 22,86 202.127 23,15
Σύνολο Καθαρών Πωλήσεων Ομίλου 908.001 100,00 873.114 100,00
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2.6 Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής  
 
Τα καταστήματα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» έχουν ομαδοποιηθεί σε πέντε κατηγορίες κυρίως ανάλογα με την επιφάνεια 
πώλησης, τον κύκλο εργασιών, την ποικιλία  και τέλος την οργανωτική δομή τους. Όλα τα καταστήματα της 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες ταμειακές μηχανές ανάγνωσης γραμμικού κωδικού (barcode), με 
υπερσύγχρονα ψυγεία με ελεγχόμενες θερμοκρασίες και με αποθηκευτικούς χώρους οργανωμένους και 
εξοπλισμένους βάσει πρόσφατων διεθνών προτύπων. Το δίκτυο καταστημάτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» αριθμούσε στις 
31/12/2005 101 καταστήματα, το δίκτυο της ΕΝΑ Α.Ε. 10 καταστήματα, ενώ το δίκτυο δικαιόχρησης της εταιρίας 
περιλάμβανε 24 σημεία πώλησης.  

Πίνακας Καταστημάτων του Ομίλου  

(α) Τύπου Σουπερμάρκετ («ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ»)  
 

Καταστήματα επιφάνειας 2.000 – 5.000 τ.μ. (Τύπος Mega), τα οποία αναλογούν στο 7,9% του συνόλου 
των καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 
οκτώ (8) επί συνόλου εκατόν ένα (101). 

 Καταστήματα επιφάνειας 1.200 – 1.900 τ.μ. (Τύπος Μεγάλο), τα οποία αναλογούν στο 27,7% του 
συνόλου των καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της 
κατηγορίας είναι είκοσι οκτώ (28) επί συνόλου εκατόν ένα (101).  

Καταστήματα επιφάνειας 800 – 1.100 τ.μ. (Τύπος Μεσαίο), τα οποία αναλογούν στο 38,6% του συνόλου 
των καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι 
τριάντα εννέα (39) επί συνόλου εκατόν ένα (101).  

Καταστήματα επιφάνειας 400 – 600 τ.μ. (Τύπος Μικρό), τα οποία αναλογούν στο 16,8% του συνόλου των 
καταστημάτων του Ομίλου τύπου σουπερμάρκετ. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι δέκα 
επτά (17) επί συνόλου εκατόν (101).  

Καταστήματα City, καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self-service) τα οποία 
αναλογούν στο 8,9% του συνόλου των καταστημάτων της Εταιρίας. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της 
κατηγορίας είναι εννέα (9) επί συνόλου εκατόν ένα (101).  

 

 

 

 

13

 



                                                                          Πληροφορίες για την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.                         

 
 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005

 

 (β) Τύπου Cash-αand-Carry (ΕΝΑ Α.Ε.)  

 
Καταστήματα τύπου Cash-and-Carry επιφάνειας 1.400 – 4.500 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των 
καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι δέκα (10).  

(γ)  Τύποι καταστημάτων του δικτύου Δικαιόχρησης (Franchising)  
 
Καταστήματα AB Shop & Go επιφάνειας 200 – 350 τμ. τα οποία αναλογούν στο 45,8% του συνόλου των 
καταστημάτων δικαιόχρησης. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι έντεκα (11) επί συνόλου 
είκοσι τεσσάρων (24).  

Καταστήματα ΑΒ Food Market επιφάνειας 500 – 700 τμ. τα οποία αναλογούν στο 37,5% του συνόλου των 
καταστημάτων δικαιόχρησης. Ο αριθμός των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας είναι εννέα (9) επί συνόλου 
είκοσι τεσσάρων (24).  

Επιπλέον στο τέλος της χρήσης το δίκτυο δικαιόχρησης περιλάμβανε και τέσσερα (4) καταστήματα με την 
επωνυμία ΤΡΟΦΟ market που αναλογούν στο 16,7% του συνόλου των καταστημάτων δικαιόχρησης και  τα 
οποία πρόκειται να αλλάξουν την επωνυμία τους σε AB Shop & Go ή ΑΒ Food Market εντός του 2006. 
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2.7  Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου  
 
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της Εταιρίας ορίστηκε σε 6.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 1.200 
ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, καταβλητέο σε μετρητά, όπως αναγράφεται στο 
αρχικό καταστατικό της Εταιρίας (Φ.Ε.Κ.1333/06.12.1969). Έκτοτε, ακολούθησαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 
(1974, 1976, 1978, 1982, 1984, 1987, 1988, 1990, 1994, 1998, 2001, 2002) με αποτέλεσμα σήμερα το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των 19.099.080,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 12.732.720  κοινές 
ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία.  

Με την από 04/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε  η  αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά αναπροσαρμογής  αξίας παγίων της Εταιρίας ύψους 
4.401.564,06 ΕΥΡΩ και έκτακτων αποθεματικών ύψους 299.747,94 ΕΥΡΩ. Αυξήθηκε η ονομαστική αξία των 
μετοχών από 1,47 ΕΥΡΩ σε 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε μια, με έκδοση και δωρεάν διανομή 2.938.320 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών (με αναλογία 3 νέες για κάθε 10 παλαιές μετοχές), ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε 
μία.  

Κατά την διανομή προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα που παρέμειναν σε ειδικό λογαριασμό και αντιστοιχούσαν σε 
κλάσματα μετοχών υπέρ 186 μετόχων που αθροίζονταν σε 92 μετοχές. Οι μετοχές αυτές παρέμειναν σε ειδικό 
λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας .  

Με την από 03/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εδόθη  εξουσιοδότηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο να εκποιήσει τις 92 μετοχές εξωχρηματιστηριακά προς τον μέτοχο DELHAIZE “THE LION” 
NEDERLAND B.V.  στην υψηλότερη τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την διαπραγμάτευσή της στο Χ.Α. την 
εβδομάδα που προηγήθηκε της Γενικής Συνέλευσης και η αντιστοιχούσα αξία αποδόθηκε σε κάθε δικαιούχο 
μέτοχο με  αποστολή συστημένης επιταγής την  30/6/2003.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: 

Ημερομηνία 
Γενικής 

Συνέλευσης 

Αύξηση με 
Καταβολή 
Μετρητών 

Αύξηση με 
Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεματικών 

Αύξηση με 
Κεφαλαιοποίηση 
Υπεραξίας Παγίων

Συνολικό Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ονομαστική 
Αξία 

Μετοχής Νέες  Μετοχές Σύνολο Μετοχών 

Ίδρυση     6.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ  1.200

30.12.1974 4.000.000 Δρχ 5.000.000 Δρχ  15.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 1.800 3.000

22.12.1976 2.500.000 Δρχ 7.500.000 Δρχ  25.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 2.000 5.000

30.12.1978 17.000.000 Δρχ 8.000.000 Δρχ  50.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 5.000 10.000

22.12.1982 37.000.000 Δρχ 34.733.602 Δρχ 28.266.398 Δρχ 150.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 20.000 30.000

31.12.1984 52.000.000 Δρχ 18.000.000 Δρχ  220.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 14.000 44.000

31.12.1987 80.000.000 Δρχ   300.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 16.000 60.000

30.06.1988 100.000.000 Δρχ   400.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 20.000 80.000

29.12.1988 52.082.192 Δρχ  247.917.808 Δρχ 700.000.000 Δρχ 5.000 Δρχ 60.000 140.000

04.07.1990 Μείωση της ονομαστικής αξίας και ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών 250 Δρχ 2.660.000 2.800.000

04.07.1990 196.000.000 Δρχ   896.000.000 Δρχ 250 Δρχ
392.000 (Κ) + 

392.000 (Π)
3.192.000(Κ)+ 

392.000(Π)= 3.584.000

16.03.1994 736.400.000 Δρχ   1.632.400.000 Δρχ 250 Δρχ
2.553.600 (Κ)+ 

392.000 (Π)
5.745.600(Κ)+ 

784.000(Π)=6.529.600

29.06.1994   858.256.000 Δρχ 774.144.000 Δρχ 3.264.800.000 Δρχ 500 Δρχ - 6.529.600

29.10.1994 Μετατροπή του Συνόλου των Μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές  

28.05.1997 Μετατροπή των Προνομιούχων χωρίς ψήφο σε Κοινές μετά ψήφου   

28.12.1998    1.632.400.000 Δρχ 4.897.200.000 Δρχ 500 Δρχ 3.264.800 9.794.400

19.06.2001   8.839.446 Δρχ  4.906.039.446 Δρχ 500,90 Δρχ 9.794.400

04.06.2002    14.397.768,00 EUR  1,47 EUR 9.794.400

04.06.2002   299.747,94  EUR  4.401.564,06 EUR  19.099.080,00 EUR  1,50 EUR 2.938.320 12.732.720
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Η μετοχική σύνθεση της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στις 31/12/2005 αναλύεται στον επόμενο πίνακα:  

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Συμμετοχή 
Delhaize The Lion Nederland BV 7.722.033 60,65% 

Βασιλόπουλος Γεράσιμος 700.000 5,50% 

Clearstream  Banking 630.669 4,95% 

HSBC Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχικό εσωτερικού 389.431 3,06% 

Λοιποί Θεσμικοί Μέτοχοι 954.341 7,50% 

Λοιποί Μέτοχοι 2.336.246 18,35% 

Σύνολο 12.732.720 100,00% 

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας στις 31/12/2005 και η λογιστική αξία 
της μετοχής (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):  

Αριθμός Μετοχών 12.732.720 

Ονομαστική Αξία Μετοχής 1,50 

Μετοχικό Κεφάλαιο 19.099 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.560 

Λοιποί λογ/σμοί Καθαρής Θέσης 38.046 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 70.705 

Λογιστική Αξία Μετοχής 5,6 

 

Η μετοχική σύνθεση της ΕΝΑ Α.Ε. στις 31/12/2005 αναλύεται στον επόμενο πίνακα:  

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Συμμετοχή 

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.   3.998.436 99,96% 

Δημήτριος Σπανός 782 0,02% 

Κωνσταντίνος Σπανός 782 0,02% 

Σύνολο 4.000.000 100,00% 
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2.8  Μέλη Οργάνων Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή Εποπτείας  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
(Αριθ.842/22.11.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας) απαρτίζεται από τους:  

Διοικητικό Συμβούλιο  

Ραφαήλ Μωυσής Πρόεδρος,  Μη Εκτελεστικό μέλος 

Pierre-Olivier Beckers  Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος 

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος 

Κωνσταντίνος Μαχαίρας Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 

Jean-Claude Coppieters’t Wallant  
(έως τις 22.11.2005) Μη Εκτελεστικό μέλος  

Michael Waller (από τις 22.11.2005) Μη Εκτελεστικό μέλος 

Renaud Cogels  Μη Εκτελεστικό μέλος 

Craig Owens  Μη Εκτελεστικό μέλος 

Michel Eeckhout  Μη Εκτελεστικό μέλος 

Baudouin Van der Straten Waillet  Μη Εκτελεστικό μέλος 

Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος 

Τρύφων Κολλίντζας Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος 

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 
η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας τους, και δεν δύναται να 
υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν πλειοψηφικά στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

Η Γενική Διεύθυνση καθώς και οι Διευθυντές Διευθύνσεων παρουσιάζονται παρακάτω:  

Εντεταλμένος Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μαχαίρας  

Διευθυντές Διευθύνσεων  
Εκτελεστική Οικονομική  Διευθύντρια Μαρία Κουκαλάνη  

Εκτελεστικός Εμπορικός  Διευθυντής Λεωνίδας Βρεττάκος  

Εκτελεστικός Διευθυντής Λειτουργίας Καταστημάτων Λιανικής Δημήτριος Πρίντζιος  

Εκτελεστικός Διευθυντής Αλυσίδας Προμηθειών Νικόλαος Ιωσήπου  

Εκτελεστικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων Βασίλειος Σταύρου  

Εκτελεστικός Διευθυντής  Ανάπτυξης  Εργασιών Πέτρος Τραχανάς  

Διευθυντής  Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Δημήτριος Κολιολιός 

Διευθυντής Πληροφορικής Δημήτριος Μανιαδάκης 

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Σπυρίδων Κυρούσης 

  Μέλος  της Εκτελεστικής  Επιτροπής. 
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Ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχονται από τα μέλη των διοικητικών οργάνων και των οργάνων 
διευθύνσεως ή εποπτείας είναι μόλις 86.841 ή 0,68%. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ENA Α.Ε. απαρτίζεται από τους:  

Διοικητικό Συμβούλιο  
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Πρόεδρος 

Νικόλαος Ιωσήπου Μέλος 

Πέτρος Τραχανάς Μέλος 

Λεωνίδας Βρεττάκος Μέλος 

Μαρία Κουκαλάνη Μέλος 

 

 

2.9  Πρόσωπα του άρθρου 13 του Ν.3340/2005  
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα που επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές με αντικείμενο 
μετοχές ή παράγωγα προϊόντα επί των μετοχών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, μόνον εφόσον 
έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και η γνωστοποίηση αυτή έχει 
δημοσιευθεί εγκαίρως στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.:  

Ονοματεπώνυμο  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2.8 του παρόντος Ετήσιου Δελτίου) 
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (παρ. 2.8 του παρόντος Ετήσιου Δελτίου) 
Ιωάννης Μυλωνίδης Διευθυντής Λογιστηρίου & Βοηθός Οικονομικής Διευθύντριας 
Θεοδοσία Αβραμίδου Υπεύθυνη  Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων 
Σπυρίδων Κυρούσης Εσωτερικός Ελεγκτής 
Ελένη Προβίδη Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος 
Πασχάλης Αλέξανδρος Στέλεχος Νομικού Τμήματος 
Κάπρου Χριστίνα Στέλεχος Νομικού Τμήματος 
Νικόλαος Σοφιανός Ορκωτός Λογιστής  Deloitte A.E. 
Τηλέμαχος Γεωργόπουλος Αναπληρωτής Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Deloitte Α.E. 
Delhaize "The Lion" Nederland BV Μέτοχος 60,65 % 

 

 

 

 

 

 

 

19

 



                                                                          Πληροφορίες για την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.                         

 
 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005

2.10 Απασχολούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό  
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου στις 31/12/2005 αριθμούσε  6.744 άτομα.  

Συγκεκριμένα, η Εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» απασχολεί προσωπικό 6.472 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Η εξέλιξη 
του προσωπικού της Εταιρίας ανά ειδικότητα και σε σύνολο, κατά τις χρήσεις 2004-2005 παρουσιάζεται στον 
επόμενο πίνακα:  

Εταιρία 2005 2004 
Διοίκηση 396 390 
Υπάλληλοι 5.795 5.542 
Εργάτες 281 317 
ΣΥΝΟΛΟ 6.472 6.249 
Πλήρης / Μερική Απασχόληση 3.199/ 3.273 3.207/ 3.042 

 

Αντίστοιχα, για την ΕΝΑ Α.Ε. το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού είναι 272 άτομα. Στον πίνακα που 
ακολουθεί παρουσιάζεται ανάλυση του προσωπικού του Ομίλου ανά ειδικότητα στις 31.12.2005 και στις 
31.12.2004: 

Όμιλος 2005 2004 
Διοίκηση 420 415 
Υπάλληλοι 6.036 5.775 
Εργάτες 288 327 
ΣΥΝΟΛΟ 6.744 6.517 
Πλήρης / Μερική Απασχόληση 3.419 / 3.325 3.419/3.098 

 

 

2.11 Πληροφορίες σχετικά με Δημόσιες Προσφορές  
 
Κατά τη διάρκεια του 2005 δεν υπεβλήθη από την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ή από την εταιρία ΕΝΑ δημόσια 
προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης Εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για 
μετοχές των εταιριών του Ομίλου.  
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3. Απολογισμός 2005 
 
Κατά τη διάρκεια του 2005 λειτούργησαν τρία νέα καταστήματα. Τον Ιούλιο εγκαινιάστηκε ένα νέο σουπερμάρκετ 
στον Περισσό, τον Αύγουστο ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι ενώ το Δεκέμβριο λειτούργησε ένα ακόμη νέο 
κατάστημα στον Κορυδαλλό. Έτσι, ο αριθμός των καταστημάτων λιανικής της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. ανέρχεται σε 101 με χώρους πωλήσεων 117.080m². Επίσης ανακαινίστηκαν οκτώ καταστήματα της «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ», αυτά του Ψυχικού, του Χολαργού, της Ερυθραίας, του Παπάγου, της Ν Ιωνίας, των Βριλησσίων, των 
Γλυκών Νερών καθώς και το κατάστημα Μega της Εθνικής Οδού. Το δίκτυο δικαιόχρησης (franchising) της  
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ»  επεκτάθηκε σε εικοσιτέσσερα καταστήματα στην Αττική και στην περιφέρεια.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2005 η Εταιρία εστίασε στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης μειώνοντας τις 
τιμές σε 2.000 επιπλέον βασικά προϊόντα και έδωσε έμφαση στη διαφοροποίησή της μέσα από την ποιότητα, την 
εξυπηρέτηση και την εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων.  

H σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας «365», μία ελκυστική πρόταση προϊόντων ιδιαίτερα χαμηλής τιμής και καλής 
ποιότητας η οποία δημιουργήθηκε σαν η εναλλακτική πρόταση στα hard discount προϊόντα, εμπλουτίστηκε και 
επεκτάθηκε σε 240 κωδικούς. Επιπλέον το 2005 η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» λάνσαρε τη νέα αποκλειστική σειρά 
απορρυπαντικών και καθαριστικών “alin” και αυτή επίσης σε τιμές αντίστοιχες με αυτές των hard discount 
προϊόντων.  

Ακόμη, συνεχίστηκε η αναβάθμιση του τμήματος Αρτοπωλείου (Bake-off) της Εταιρίας σε 26 επιπλέον 
καταστήματα. Το 2005 η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» καινοτομώντας προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου τμήματος, 
«Γεύματα κατά παραγγελία» (self-traiteur) με φρέσκες έτοιμες λύσεις φαγητών που παρασκευάζονται καθημερινά, 
το οποίο περιλαμβάνει 45 διαφορετικά είδη και στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πολυάσχολου καταναλωτή. 

Η διαρκής αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του 
προσωπικού στον τομέα αυτό, είναι ένας από τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας και της καθημερινής 
πρακτικής της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ». Ήδη στις κεντρικές αποθήκες της Εταιρίας καθώς και σε 40 από τα καταστήματά 
της εφαρμόζεται το πλέον αξιόπιστο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το σύστημα HACCP. Η εφαρμογή των 
αρχών του συστήματος αυτού θα επεκταθεί σε όλα τα καταστήματα της εταιρίας έως το 2008. Το 2005 το τμήμα 
Διασφάλισης Ποιότητας προχώρησε στην πιστοποίηση του συστήματος HACCP σε τρία καταστήματα και 
συγκεκριμένα τα ΑΒ Μελισσιών, ΑΒ Πάτρας ΙΙ και ΑΒ Mega Μακεδονία. Για την πιστοποίηση κλήθηκε ο 
ανεξάρτητος φορέας TUV HELLAS (μέλος του RWTUV Group) και χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 
1416. 
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Το 2005 υπήρξε μια χρονιά σημαντικών αποφάσεων σχετικά με το Δίκτυο Δικαιόχρησης (Franchising) της «ΆΛΦΑ- 
ΒΗΤΑ» και κατά τη διάρκειά του δημιουργήθηκαν δύο νέοι τύποι καταστημάτων. 

 Τα καταστήματα που φέρουν το εμπορικό σήμα AB Shop & Go  τα οποία έχουν στόχο την κάλυψη των 
καθημερινών αναγκών των καταναλωτών. Ο χώρος πώλησης των καταστημάτων αυτών κυμαίνεται από 200 
έως 350τμ. και στόχος της Εταιρίας είναι η επέκταση αυτού του τύπου των καταστημάτων στις 
πυκνοκατοικημένες γειτονιές μεγάλων αστικών κέντρων καθώς και κεντρικά εμπορικά σημεία μικρών 
αστικών κέντρων. 

 Τα καταστήματα με το εμπορικό σήμα ΑΒ Food Market στοχεύουν στην κάλυψη των κύριων αγορών της 
εβδομάδας καθώς και των καθημερινών αναγκών των καταναλωτών. Ο χώρος πώλησης κυμαίνεται από 500 
έως 700τμ., και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη χώρου στάθμευσης. Η γεωγραφική θέση του 
καταστήματος είναι σε μικρά αστικά και ημιαστικά κέντρα (στα όρια της πόλης ή σε κεντρικό οδικό 
πέρασμα), καθώς και τουριστικά κέντρα πολύ μεγάλης συγκέντρωσης και μεγάλης εποχικής διάρκειας. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2005 η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» τιμήθηκε από τον Ανεξάρτητο-μη κερδοσκοπικό 
Οργανισμό, Εcocity, με το βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «Οικόπολις 2005». Το βραβείο «Οικόπολις» 
επιβραβεύει  την πολιτική της Εταιρίας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της  εγκατάστασης πλήρως 
εξοπλισμένων Κέντρων Ανακύκλωσης σε 25 από τα καταστήματά της.  

Μια ακόμη αναγνώριση για την Εταιρία ήταν η βράβευση του καταστήματος MEGA Ελληνικού σαν καλύτερο 
κατάστημα λιανικής τροφίμων το 2005 (Retail Store, Super Market Award 2005), στα πλαίσια του διαγωνισμού 
που διοργάνωσε το περιοδικό Retail Business.  
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4. Συνοπτικά Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες  
 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης  από 1η Ιανουαρίου 
2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005 (δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που 
συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν 
λόγω στοιχεία. 

4.1   Στοιχεία Επιχείρησης 
 

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας:   Λ. Σπάτων 81, 15344 Γέρακας - Αττικής 
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:   13363/06/Β/86/17 

Αρμόδια Νομαρχία:   

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία, Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και 
Πίστεως 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:   Ραφαήλ Μωυσής 
    Pierre-Olivier Beckers  
    Γεώργιος Αναγνωστόπουλος 
    Κωνσταντίνος Μαχαίρας 
    Jean-Claude Coppieters’t Wallant  (έως τις 22.11.2005)
    Michael Waller (από τις 22.11.2005) 
    Renaud Cogels 
    Craig Owens  
    Michel Eeckhout  
    Baudouin Van der Straten Waillet  
    Τρύφων Κολλίντζας  
    Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος,  

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα
συνοπτικά στοιχεία):   27 Φεβρουαρίου 2006 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:    Νικόλαος Σοφιανός 

Ελεγκτική  Εταιρία:   Deloitte. 
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:   Με σύμφωνη  γνώμη-θέματα έμφασης 
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:   www.ab.gr
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4.2  Στοιχεία Ισολογισμού      
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ      
      
 Ενοποιημένα Στοιχεία  Η Εταιρία 
 31-Δεκ-05 31-Δεκ-04   31-Δεκ-05 31-Δεκ-04 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Πάγια στοιχεία ενεργητικού  245.509  230.270      242.313   225.607 
Αποθέματα    73.937    82.770        69.073    77.072 
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα    18.154    15.082        27.646    25.985 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού     2.062     1.833         1.909      1.671 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα     30.363     13.113        26.728       7.320 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  370.025  343.068      367.669   337.655 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Μακροπρόθεσμα δάνεια     84.297    44.628        84.297    44.628 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     14.651    12.120        13.930    11.466 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις           -    15.400              -    15.400 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   204.252   216.390      198.737    207.153 
Σύνολο υποχρεώσεων (α)   303.200   288.538      296.964    278.647 
Μετοχικό Κεφάλαιο     19.099    19.099        19.099    19.099 

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας     47.725     35.431        51.606     39.909 
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)    66.824    54.530        70.705    59.008 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)             1           -                -              -   
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)     66.825     54.530        70.705     59.008 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)  370.025  343.068      367.669   337.655 
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4.3  Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 
    
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ      
 Ενοποιημένα Στοιχεία   Η Εταιρία 

 
01.01-

31.12.2005
01.01-

31.12.2004   
01.01-

31.12.2005
01.01-

31.12.2004
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 908.001 873.114  880.342 847.548
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 197.674 186.126  186.708 175.904
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,  
   επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 41.098 41.152  38.912 39.908
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  
    και επενδυτικών αποτελεσμάτων 24.151 24.750  22.830 24.368
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 22.125 23.082  20.452 22.394
Μείον φόροι 9.830 5.637  8.755 6.365
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 12.295 17.445  11.697 16.029
Κατανέμονται σε:  
Μετόχους εταιρίας 12.294 17.445  11.697 16.029
Δικαιώματα μειοψηφίας 1 -  - -
  
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,97 1,37  0,92 1,26
  
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,31 -  0,31 -

 

 

4.4   Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Χρήσης 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ      
 Ενοποιημένα Στοιχεία   Η Εταιρία 

 
 31-12-05  31-12-04     31-12-05   31-12-04

       

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα) 54.530 40.141  59.008 66.121
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους 12.294 17.445  11.697 16.029
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - -  - -
Μεταφορές λόγω συγχώνευσης -  - (20.086)
Διανεμηθέντα μερίσματα - (3.056)  - (3.056)
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση - -  - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1  
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών - -  - -

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα) 66.825 54.530  70.705 59.008
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4.5 Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Χρήσης (Έμμεση Μέθοδος)  
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία Η Εταιρία 

01.01.2005 -
31.12.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2005 -
31.12.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

Λειτουργικές Δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 22.125 23.082 20.452 22.394
Πλέον / μείον προσαρμογές για:  
Αποσβέσεις 16.947 16.402 16.082 15.540
Προβλέψεις 3.341 2.354 3.318 1.186
(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση παγίων 319 (32) 314 48
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (590) (1.256) (238) (949)
Χρηματοοικονομικό κόστος 2.616 2.924 2.616 2.923
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 8.833 988 7.999 209
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.632) 29.266 (2.272) 34.243
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (8.797) 11.685 (8.867) 11.129
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.509) (3.465) (1.509) (3.464)
Καταβεβλημένοι φόροι (12.048) (4.132) (8.255) (4.132)

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 27.605 77.816 29.640 79.127

Επενδυτικές Δραστηριότητες   
  Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων (35.654) (32.471) (35.173) (31.354)
Επενδύσεις σε θυγατρικές - - - (1.000)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 109 450 103 438
Τόκοι εισπραχθέντες 590 1.256 238 949

  Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (34.955) (30.765) (34.832) (30.967)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 40.000 - 40.000 -
Εξοφλήσεις δανείων (15.400) (49.540) (15.400) (49.540)
Μερίσματα πληρωθέντα - (3.056) - (3.056)

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) 24.600 (52.596) 24.600 (52.596)

 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 17.250 (5.545) 19.408 (4.436)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσης 13.113 18.658 7.320 11.756

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 30.363 13.113 26.728 7.320
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4.6 Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης Χρήσης 01.01.2005-01.01.2004 μεταξύ 
Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ Ενοποιημένα Στοιχεία Η Εταιρία 

 01.01.2005 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2004

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                               
(με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 81.458 43.519 89.395 62.715 

Προσαρμογή μερίσματος χρήσης 2003 (καταχωρημένο σε "Μερίσματα
Πληρωτέα" στον Ελληνικό Ισολογισμό της χρήσης 2003) - 3.056 - 3.056 
Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου
χρόνου ζωής για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, επαναφοράς της
αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης βάσει φορολογικών νόμων (Ν.2065/92,
κλπ) στο ιστορικό κόστος και επανεκτίμησης των παγίων στοιχείων των 
θυγατρικών εταιριών που εξαγοράστηκαν το 2001 εντός του πρώτου έτους
από την εξαγορά καθώς και υπολογισμός του σχετικού αναβαλλόμενου
φόρου 10.160 8.553 9.159 8.218 

Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν καταλογισθεί
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

  
-   (90) 

   
-   

  
-   

Αναπροσαρμογή Καθαρής Θέσης έτσι ώστε να απεικονίζεται η
απορρόφηση της θυγατρικής ΤΡΟΦΟ Α.Ε. με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και όχι με
βάση τον Ν.2166/93 όπως εμφανιζόταν στον Ελληνικό Ισολογισμό 3.284                     -   3.284 

  
-   

Διαφορά στην αποτίμηση συμμετοχών σε θυγατρική (8.906) - (8.906) - 

Διαφορά στην απαλοιφή συμμετοχών 8.906 - - - 

Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως (21.236) (7.653) (14.111) -   

Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. καθώς και υπολογισμός
του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου (6.655) (5.087) (6.358) (3.695) 
Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη
ληφθείσας αδείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. καθώς και υπολογισμός του
σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. (1.255) (1.385) (1.153) (1.222) 

Καταλογισμός αναλογίας εσόδων από προμηθευτές σε απόθεμα καθώς και
υπολογισμός του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου (5.436) (3.876) (5.388) (3.636) 
Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/
απαιτήσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2.234 3.462 1.073 1.086 
Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999 - 2000 (7.606) - (7.606) - 

Λοιπά (37) 168 - 125 

Αναγνώριση των παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων,
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους και των συναλλαγματικών διαφορών
που προέκυψαν από την αποτίμηση δανείου σε ξένο νόμισμα. (381) (526) (381) (526) 
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                               
(Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 54.530 40.141 59.008 66.121 
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4.7    Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες  
        (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
1. Οι εταιρίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, οι αντίστοιχες διευθύνσεις τους καθώς και τα 

ποσοστά συμμετοχής της μητρικής Εταιρίας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό συμμετοχής της 
μητρικής στο κεφάλαιο της 

θυγατρικής 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
(μητρική εταιρία) 

Ελλάδα, 
Γέρακας Αττικής --- 

ΕΝΑ Α.Ε. (θυγατρική εταιρία) 
Ελλάδα, 

Γέρακας Αττικής 99,96% 
 
 

2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προέκυψαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Η μέθοδος 
αυτή ακολουθήθηκε και για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2004.  

 
3. Για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός 

έλεγχος έως και τη χρήση 2002 και Βρίσκεται μόνο σε εκκρεμότητα ο έλεγχος της αμοιβής της 
συνδεδεμένης εταιρίας GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. για παροχή υπηρεσιών, για τις χρήσεις 2001-2002, ο 
οποίος έχει παραπεμφθεί σε ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Για την  
απορροφηθείσα εταιρία ΤΡΟΦΟ Α.Ε., της οποίας η συγχώνευση από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-14950/10.12.04 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. την 10.12.04, παραμένει φορολογικά ανέλεγκτη μόνο η χρήση 2003. Για 
την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνεται στην ενοποίηση,  έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος 
μέχρι και τη χρήση 2000. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο 
παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις 
σχετικά με το θέμα αυτό. 

 
4. Η εταιρία GROUPE DELHAIZE S.A. με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η οποία κατέχει το 60,65% του 

μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι ενοποιημένες 
αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην έδρα της Βελγικής εταιρίας. 

 
5. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου. 
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6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Ομίλου: 

6.1  Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επίδικες απαιτήσεις της μητρικής Εταιρίας από το Ελληνικό 
Δημόσιο συνολικού ύψους 206 Ευρώ περίπου για ισόποσες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις 
οποίες εκκρεμούν προσφυγές και για τις οποίες η μητρική Εταιρία έχει  σχηματίσει σχετική 
πρόβλεψη. 

6.2 Σχετικά με τη δικαστική υπόθεση με τους πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ Α.Ε., την 7η Δεκεμβρίου 
2004 εξεδόθη η υπ΄ αριθμόν 42/2004 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου  και επιδίκασε στην 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. το  ποσό των έξι δισεκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή 
17.608 Ευρώ, με το οποίο είχε ήδη μειωθεί το τίμημα αγοράς του 100% των μετοχών της 
ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Επισημαίνεται ότι οι πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. υπέβαλαν την 07.03.2005 
αίτηση ακύρωσης επί της  αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία απερρίφθη δυνάμει 
της υπ’ αριθμόν 9420/2005 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.  Η Εταιρία μελετά μαζί με τους 
νομικούς της συμβούλους τη διεκδίκηση του υπολοίπου της απαίτησής της, ποσού Ευρώ 21.570 
(39.178-17.608) περίπου. 

6.3 Στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιούμε ότι η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε την 5η Ιουλίου 2005 την υπ’ αριθμόν 284/IV/2005 απόφασή 
της, η οποία αφορά ευρύτερα τον κλάδο του λιανεμπορίου, και με την οποία επιβάλλεται στην 
μητρική Εταιρία πρόστιμο ύψους 739 Ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου και του τέλους χαρτοσήμου) 
για παράβαση του Ν. 703/1977. Αναφορικά με τα ανωτέρω η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι:  

α. Η Εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.  

β. Η Εταιρία έχει προσφύγει κατά της ως άνω αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα καθ’ 
ύλην αρμόδια δικαστήρια και αναμένεται η σχετική απόφαση, μέχρι την έκδοση της οποίας η 
υποχρέωση της εταιρίας προς καταβολή του προστίμου ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 
117/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

6.4 Δεν υπάρχουν εκτός των ανωτέρω υπό 6.1, 6.2 και 6.3 άλλες επίδικες υποθέσεις για τις οποίες 
να εκκρεμούν αποφάσεις διαιτητικών ή δικαστικών οργάνων ή να έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης 
αποφάσεων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία των εταιριών του Ομίλου και να μην έχει γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
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7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της 
προηγούμενης χρήσης ήταν: 

                                                       
 
 
 
        

 Όμιλος Εταιρία 

31 Δεκεμβρίου 2005 6.744 6.472 

31 Δεκεμβρίου 2004 6.517 6.249 

 

8. Συναλλαγές του Ομίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις: 

8.1 Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 μεταξύ της 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ στη μετοχική σύνθεση της οποίας συμμετέχει η πρώτη με ποσοστό 
99,96%, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: 

Καθαρές Πωλήσεις Εμπορευμάτων από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 
(συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων)  67.694 
Πωλήσεις Ειδών Συσκευασίας από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 129 
Έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από εκμισθώσεις ακινήτων στην ΕΝΑ Α.Ε 159 
Αγορές  της ΕΝΑ Α.Ε. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 67.824 
Δαπάνες της ΕΝΑ Α.Ε από μισθώσεις ακινήτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 159 
Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από την ΕΝΑ Α.Ε. 13.066 
Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» προς την ΕΝΑ Α.Ε. 6 

 

8.2 Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, μεταξύ των 
εταιριών του Ομίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. η οποία 
συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της μητρικής Εταιρίας με ποσοστό 60,65%, διενεργήθηκαν οι 
παρακάτω συναλλαγές: 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 10 
Αγορές  Εμπορευμάτων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 1.936 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από GROUPE DELHAIZE S.A.) 1.618 
Αγορές Παγίων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 34 
Λοιπά Έσοδα (χρεώσεις προς GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.) 219 
Λοιπά Έξοδα (χρεώσεις από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.) 35 
Απαιτήσεις από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 208 
Υποχρεώσεις σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.   2.231 
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8.3 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο με τις συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις DELCOR S.A και DELFINANCE S.A. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005, είναι οι ακόλουθες: 

 

 DELCOR S.A. DELFINANCE S.A. 

Χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα) 1.473 4 

Τόκοι πληρωτέοι 1.330 3 

Ομολογιακό Δάνειο 32.212 85 
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5. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 
2005 για τον Όμιλο και την Εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 

5.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης  που έληξε την 31.12.2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) 

 

  Όμιλος  Εταιρία 

 Σημ. 

01.01.2005-
31.12.2005 

01.01.2004-
31.12.2004

01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004 

       
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6.4 908.001 873.114  880.342 847.548 
Κόστος πωληθέντων  (710.327) (686.988)  (693.634) (671.644) 
Μικτό κέρδος  197.674 186.126  186.708 175.904 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 6.5 3.544 3.684  3.364 3.489 
Έξοδα διάθεσης   (145.687) (134.637)  (137.314) (126.250) 
Έξοδα διοίκησης  (31.318) (30.341)  (29.866) (28.693) 
Υποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων  (62) (82)  (62) (82) 
Λειτουργικά κέρδη  24.151 24.750  22.830 24.368 
Χρηματοοικονομικό κόστος 6.7 (2.616) (2.924)  (2.616) (2.923) 
Έσοδα από τοποθετήσεις  590 1.256  238 949 
Κέρδη προ φόρων 6.8 22.125 23.082  20.452 22.394 
Φόρος εισοδήματος 6.10 (9.830) (5.637)  (8.755) (6.365) 
Κέρδη μετά φόρων  12.295 17.445  11.697 16.029 
       
Κατανέμονται σε:       
Μετόχους Εταιρίας   12.294 17.445  11.697 16.029 

Δικαιώματα μειοψηφίας  1                    -  -                    - 
  12.295 17.445  11.697 16.029 
     
Κέρδη ανά μετοχή  
(σε Ευρώ) 6.11 0,97 1,37  0,92 1,26 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 46 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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5.2 Ισολογισμός της  31.12.2005 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

  Όμιλος  Εταιρία 
 Σημ. 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005  31.12.2004 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγιο Ενεργητικό       
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός 6.12 169.501 151.282 159.123 140.512
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.13 57 57 13 13
Υπεραξία επιχείρησης 6.14 69.712 69.712 69.712 69.712
Ασώματα πάγια 6.15 21 23 1 -
Θυγατρικές εταιρίες 6.16 - - 7.375 7.375
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.17 5.324 4.868 5.223 4.770
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 6.18 894 4.328 866 3.225
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  245.509 230.270 242.313 225.607
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα 6.19 73.937 82.770 69.073 77.072
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα 6.20 18.154 15.082 27.646 25.985
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος  115 115 - -
Έξοδα επόμενης χρήσεως  448 229 438 210
Λοιπές απαιτήσεις - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6.21 1.499 1.489 1.471 1.461
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 6.22 30.363 13.113 26.728 7.320
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  124.516 112.798 125.356 112.048
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  370.025 343.068 367.669 337.655

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 6.23 19.099 19.099 19.099 19.099
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 6.24 13.560 13.560 13.560 13.560
Αποθεματικά 6.25 30.057 30.057 30.336 30.336
Συσσωρευμένα κέρδη/(ζημιές)  6.26 4.108 (8.186) 7.710 (3.987)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας 66.824 54.530 70.705 59.008
Δικαιώματα μειοψηφίας 1 - - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   66.825 54.530 70.705 59.008
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  6.27 72.296 27.972 72.296 27.972
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 6.28 12.443 10.620 11.861 10.126
Χρηματοοικονομικά παράγωγα 6.29 12.001 16.656 12.001 16.656
Προβλέψεις 6.30 1.934 1.078 1.795 919
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 274 422 274 421
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  98.948 56.748 98.227 56.094
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   - 15.400 - 15.400
Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα 6.31 165.103 174.017 160.744 169.381
Έξοδα  χρήσεως πληρωτέα 6.32 9.954 8.853 9.421 8.486
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος  11.320 16.986 11.320 13.193
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.33 17.875 16.534 17.252 16.093
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  204.252 231.790 198.737 222.553
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  370.025 343.068 367.669 337.655

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 46 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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5.3  Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της  χρήσεως που έληξε την 31.12.2005  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το 
Άρτιο Αποθεματικά

Συσσωρευμένα 
Κέρδη 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

  
Σύνολο

Όμιλος       
     

Κατά την 31.12.2005       

Κατά την 01.01.2005 19.099 13.560 30.057 (8.186)                 - 54.530
Καθαρό κέρδος              -            -                - 12.294 1 12.295

Κατά την 31.12.2005 19.099 13.560 30.057 4.108 1 66.825
   

Κατά την 31.12.2004   
Κατά την 01.01.2004 19.099 13.560 25.051 (17.569)                 - 40.141
Μεταβολές από διανομή κερδών χρήσης 
2003 - - 5.006 (5.006) -    -
Μερίσματα              -            -                - (3.056)                 - (3.056)
Καθαρό κέρδος              -            -                - 17.445                 - 17.445

Κατά την 31.12.2004 19.099 13.560 30.057 (8.186)                 - 54.530
       
 Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το 
Άρτιο Αποθεματικά

Συσσωρευμένα 
Κέρδη 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας  Σύνολο

Εταιρία       
       

Κατά την 31.12.2005       
Κατά την 01.01.2005 19.099 13.560 30.336 (3.987)                 - 59.008
Καθαρό κέρδος              -            -                - 11.697                 - 11.697

Κατά την 31.12.2005 19.099 13.560 30.336 7.710                 - 70.705
   

Κατά την 31.12.2004   
Κατά την 01.01.2004 19.099 13.560 25.051 8.411                 - 66.121
Μεταφορές λόγω συγχώνευσης              -            - 279 (20.365)                 - (20.086)
Μεταβολές από διανομή κερδών χρήσης 
2003 - - 5.006 (5.006) - -
Μερίσματα              -           -                - (3.056)                 - (3.056)
Καθαρό κέρδος              -           -                - 16.029                 - 16.029

Κατά την 31.12.2004 19.099 13.560 30.336 (3.987)                 - 59.008

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 46 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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5.4  Κατάσταση Ταμειακών Ροών της  χρήσεως που έληξε την 31.12.2005 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 Όμιλος Εταιρία 

Σημ. 01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004

01.01.2005- 
31.12.2005 

01.01.2004-
31.12.2004

Λειτουργικές Δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  22.125 23.082 20.452 22.394
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις  16.947 16.402 16.082 15.540
Προβλέψεις 6.40 3.341 2.354 3.318 1.186
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων  319 (32) 314 48
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας  (590) (1.256) (238) (949)
Χρηματοοικονομικό κόστος  2.616 2.924 2.616 2.923
Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών 
κεφαλαίου κίνησης:       
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων  8.833 988 7.999 209
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων  (3.632) 29.266 (2.272) 34.243
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (8.797) 11.685 (8.867) 11.129
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (1.509) (3.465) (1.509) (3.464)
Καταβεβλημένοι μη λειτουργικοί φόροι (12.048) (4.132) (8.255) (4.132)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  27.605 77.816 29.640 79.127

Επενδυτικές Δραστηριότητες   
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  (35.654) (32.471) (35.173) (31.354)
Επενδύσεις σε θυγατρικές  - - - (1.000)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων  109 450 103 438
Τόκοι εισπραχθέντες 590 1.256 238 949
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (34.955) (30.765) (34.832) (30.967)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  40.000 - 40.000 -
Εξοφλήσεις δανείων  (15.400) (49.540) (15.400) (49.540)
Μερίσματα πληρωθέντα - (3.056) - (3.056)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)  24.600 (52.596) 24.600 (52.596)

 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης: (α)+(β)+(γ)  17.250 (5.545) 19.408 (4.436)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσης  13.113 18.658 7.320 11.756
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσης  30.363 13.113 26.728 7.320
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 46 έως 83 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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6. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2005 

 
6.1  Γενικές Πληροφορίες 
 
Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα στην Λεωφ. Σπάτων αριθμ. 81,  153 44 στο Γέρακα Αττικής. 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, υπό συγχρόνους μεθόδους προβολής, 
διακινήσεως και διαθέσεως καθώς και την ανάληψη δικτύου δικαιόχρησης στον κλάδο λιανεμπορίου. Η «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στη χονδρική πώληση. 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2005, είναι 6.744 και 
6.472 άτομα αντίστοιχα. 

 
6.2  Βασικές Λογιστικές Αρχές 
 

6.2.1 Βάση Παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (εφεξής: «Δ.Π.Χ.Π.»), (International Financial Reporting Standards “IFRS”) λαμβάνοντας υπόψη 
τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Π. 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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6.2.2 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  (Δ.Π.Χ.Π.) 

Η Εταιρία υιοθετεί τα Δ.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά με σκοπό τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων για τη 
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Η Εταιρία έκανε χρήση των διατάξεων του Δ.Π.Χ.Π. 1 στη 
διαμόρφωση των υπολοίπων έναρξης για τα συγκριτικά στοιχεία του 2004. Για τις επιπτώσεις που επέφερε η 
εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 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 
6.39. 

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις 
που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή  μεταγενέστερα και παρατίθενται παρακάτω: 

• ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006). 

• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμιακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοομιλικές 
συναλλαγές (ισχύει από 1.1.2006). 

• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1.1.2006). 

• ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (ισχύει από 1.1.2006). 

• ΔΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
και ΔΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών  Πόρων (ισχύουν από 1.1.2006). 

• ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1.1.2007). 

• Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση 
(ισχύει από 1.1.2006). 

• Διερμηνεία 5, Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1.1.2006). 

Η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 
νέων προτύπων και διερμηνειών είναι ότι δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου είτε διότι δεν είναι σχετικά με τη λειτουργία του Ομίλου είτε διότι αφορούν μόνο επιπλέον παροχή 
πληροφόρησης. 
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6.3    Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών 
Οι βασικές λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί παρατίθενται κατωτέρω. 

6.3.1 Βάση Ενοποίησης 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (μητρικής) και της θυγατρικής της εταιρίας ΕΝΑ Α.Ε.  Θυγατρικές εταιρίες είναι οι εταιρίες 
στις οποίες η Εταιρία ασκεί έλεγχο άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών εταιριών. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Συγκεκριμένα 
απαλείφεται από τη μητρική εταιρία το αρχικό κόστος συμμετοχής προς τη θυγατρική, τυχόν μετέπειτα αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τυχόν υποτιμήσεις συμμετοχών. Αντίστοιχα απαλείφεται από τη Καθαρή Θέση της 
θυγατρικής επιχείρησης η αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς και οι τυχόν μετέπειτα αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου. Η διαφορά μεταξύ της απαλοιφής από τις συμμετοχές της μητρικής και της καθαρής θέσης της 
θυγατρικής εγγράφεται ως υπεραξία. 

Κατά την ενοποίηση, όλες οι σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα, τα έσοδα και τα έξοδα μεταξύ των 
επιχειρήσεων του Ομίλου απαλείφονται. 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας στην καθαρή περιουσία της ενοποιούμενης θυγατρικής καταχωρούνται ξεχωριστά στην 
καθαρή θέση του Ομίλου. Τα δικαιώματα μειοψηφίας αποτελούνται από το ποσό των δικαιωμάτων που υφίσταντο  
κατά την ημερομηνία της αρχικής συνένωσης των επιχειρήσεων και την αναλογία των δικαιωμάτων της 
μειοψηφίας στην μεταβολή της καθαρής θέσης από την ημερομηνία της συνένωσης των επιχειρήσεων. Ζημιές 
αναλογούσες στην μειοψηφία, επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 
δικαιώματα που της αναλογούν στην καθαρή θέση της θυγατρικής, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η 
μειοψηφία έχει δεσμευτική υποχρέωση και την ικανότητα να προβεί σε πρόσθετη επένδυση για να καλύψει τις 
ζημιές. 

6.3.2 Υπεραξία Επιχειρήσεως (Goodwill) 

Η Υπεραξία της επιχείρησης που προέκυψε μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. από την 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αντιπροσωπεύει την πλεονασματική διαφορά του κόστους εξαγοράς και της 
εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της απορροφηθείσας εταιρίας κατά την ημερομηνία 
της εξαγοράς. 

Η Υπεραξία Επιχειρήσεως (Goodwill) καταχωρείται στην αξία κόστους. Έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις με 
συντελεστή 5% έως και 31.12.2003 (βάσει του Δ.Λ.Π. 22). Από 01.01.2004 η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά 
μειώνεται, εφόσον συντρέχει λόγος,  με τις όποιες ζημίες προκύπτουν από απομείωση (βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3 όπως 
ισχύει).  
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Απομείωση της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (Goodwill) γίνεται εφόσον έπειτα από αξιολόγηση της κάθε μίας επιμέρους 
μονάδας / καταστήματος (cash generating unit) προκύψει ότι η καθαρή παρούσα αξία είναι μικρότερη από την 
αναλογούσα υπεραξία. Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση. 

Για το σκοπό του ελέγχου της απομείωσης έχει κατανεμηθεί σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών του 
Ομίλου (καταστήματα λιανικής πώλησης) που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργιες της συνένωσης. Η 
κατανομή έχει γίνει βάσει των πωλήσεων της κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. 

Οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η υπεραξία ελέγχονται ετησίως για 
απομείωση. 

 

6.3.3 Αναγνώριση Εσόδων     

Ως έσοδα αναγνωρίζονται οι πωλήσεις λιανικής στα σημεία πώλησης (καταστήματα) καθώς επίσης και οι πωλήσεις 
χονδρικής από την αποθήκη, όπως πωλήσεις εμπορευμάτων σε θυγατρικές εταιρίες ή εταιρίες που είναι 
εξουσιοδοτημένες να λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising).  

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί και ο 
τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει μεταβιβασθεί. 

Οι εκπτώσεις και οι προσφορές προς τους πελάτες εγγράφονται ως μειωτικές των πωλήσεων.  

Τα δεδουλευμένα έσοδα από τόκους υπολογίζονται σε χρονική βάση, αναφορικά με το αρχικό ανεξόφλητο 
κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο.   

Τα μερίσματα από επενδύσεις συμμετοχών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 
καταβολής τους στους μετόχους. 
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6.3.4 Μισθώσεις 

Ο Όμιλος έχει μόνο λειτουργικές μισθώσεις. 

Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 

Τα έσοδα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της σχετικής μίσθωσης. 

Ο Όμιλος ως μισθωτής 

Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση την 
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. 

6.3.5 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 ζημίες, της χρήσεως. 

6.3.6 Κόστος Δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου ή χρήσεως κατά την οποία προκύπτει. 

6.3.7 Κρατικές Επιχορηγήσεις  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν πραγματοποιούνται οι 
δαπάνες. 
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6.3.8 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 του Ομίλου 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. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία 
υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου μεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών 
του Ομίλου και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος αποσβένονται εντός του 
αναμενόμενου μέσου όρου της υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των συμμετεχόντων εργαζομένων. 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, μετά την αναπροσαρμογή για τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 
και ζημιές, το μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας και μετά την αφαίρεση της εύλογης αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο προκύπτει από τον υπολογισμό 
αυτό, περιορίζεται στις μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές και το κόστος προϋπηρεσίας, πλέον την παρούσα 
αξία των διαθέσιμων αποδόσεων και εκπτώσεων των μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα. 

 

6.3.9 Φορολογία 

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου 
φόρου.  

Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσεως. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει 
από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή 
έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία 
ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται.  Η υποχρέωση του Ομίλου για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα 
με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού. 

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 στον Ισολογισμό. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογικές προσωρινές διαφορές και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που 
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είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές 
διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) 
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 εν μέρει. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
βρίσκονται σε ισχύ 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 αφορούν κονδύλια που επιβαρύνουν ή ωφελούν απευθείας την καθαρή θέση, περίπτωση κατά την 
οποία οι αναβαλλόμενοι φόροι επίσης καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 

 

6.3.10 Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα γήπεδα και τα κτίρια εγγράφονται στην αξία κόστους και εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος μείον τις 
αποσβέσεις και την αναπροσαρμογή βάσει φορολογικών νόμων, (Ν.2065/92, κλπ.). Επίσης έχει γίνει επανεκτίμηση 
των παγίων των εξαγορασθεισών εταιριών ΤΡΟΦΟ Α.Ε. και ΕΝΑ Α.Ε., εντός του έτους ολοκλήρωσης της 
εξαγοράς.  

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος μειωμένα κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων 
και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

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. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των παγίων είναι η εξής: 

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 1 - 10 έτη
Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός                                      1 - 10 έτη
 

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορίζεται 
ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
καταχωρείται στα αποτελέσματα. 
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6.3.11 Επενδύσεις σε Ακίνητα    

Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρήθηκαν στη λογιστική αξία κατά την ημέρα της πρώτης εφαρμογής των 
Δ.Π.Χ.Π. Ο Όμιλος δεν διενεργεί αποσβέσεις επί των Επενδύσεων σε Ακίνητα όταν η ρευστοποιήσιμη αξία τους 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από την λογιστική τους αξία.   

 

6.3.12 Απομείωση Αξίας Παγίων 

Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, ο Όμιλος 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 του. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ο ‘Όμιλος εξετάζει αν υπάρχει 
ένδειξη απαξίωσης παγίων στοιχείων των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών (καταστημάτων). Ένδειξη 
απαξίωσης παγίων υπάρχει για τον Όμιλο όταν οι μονάδες παραγωγής ταμειακών ροών (καταστήματα) 
παρουσιάζουν αρνητικές λειτουργικές ροές κατά τα τελευταία συνεχόμενα τρία έτη λειτουργίας και δεν πρόκειται 
για νέο κατάστημα της τελευταίας τριετίας ή ανακαινισμένο της τελευταίας διετίας. Για τα καταστήματα αυτά κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος 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 ο Όμιλος εκτιμά και την εύλογη αξία των υπό έλεγχο απομείωσης 
αξίας καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον έξοδο/έσοδο ανακύπτει από τη πιθανότητα κλεισίματος του 
καταστήματος. 

Ο Όμιλος προβαίνει σε απομείωση 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. 
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6.3.13  Αποθέματα 

Τα εμπορεύσιμα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος αγοράς όλων των εμπορευσίμων 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. 

 

6.3.14  Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον 
Ισολογισμό του Ομίλου, από τη στιγμή που ο Όμιλος καθίσταται μέρος των συμβαλλομένων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν 
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη 
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την 
αρχική αναγνώριση. 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες 
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις (διάρκειας έως 3 μηνών) οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες σε ένα γνωστό 
ποσό μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία 
μειωμένες κατά τις τυχόν απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές παροχές. 
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Χρηματοοικονομικά παράγωγα  

Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για κερδοσκοπικούς σκοπούς.  

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αρχικά αποτιμώνται και καταχωρούνται στην εύλογη αξία κατά την 
ημερομηνία της σύμβασης και σε μεταγενέστερες ημερομηνίες παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων 
επανεκτιμώνται στην εύλογη αξία. 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια 
για αντιστάθμιση, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν αυτές προκύψουν. 

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 την λογιστική πολιτική 
του Ομίλου για το κόστος δανεισμού. 

 

6.3.15  Προβλέψεις  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται 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. 
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6.4 Έσοδα 
 

Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν προκύψει αποκλειστικά από πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής σε 
καταναλωτές και χονδρικής από τα καταστήματα της εταιρίας προς μικρούς επιτηδευματίες σε διάφορα σημεία της 
χώρας και από πωλήσεις σε συνεργάτες με σύμβαση δικαιόχρησης και παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

Όμιλος  Εταιρία 
01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004

01.01.2005-
31.12.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

  
Πωλήσεις λιανικής 795.055 770.881 795.055 770.881
Πωλήσεις σε συνεργάτες με σύμβαση δικαιόχρησης 
και τρίτους 17.593 11.156 17.593 11.156
Πωλήσεις χονδρικής  95.353 91.077  67.694 65.511
Σύνολο 908.001 873.114  880.342 847.548
 

 

6.5   Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 
 

  Όμιλος  Εταιρία  

 
 01.01.2005-  
31.12.2005 

 01.01.2004-
31.12.2004 

  01.01.2005-  
31.12.2005  

 01.01.2004-
31.12.2004 

      

Πωλήσεις βοηθητικού υλικού 146 141 282 270

Έσοδα από  προμηθευτές (κουπόνια, 
ποιοτικός έλεγχος) 153 215 149 207

Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 310 292 298 274
Λοιπά έσοδα (αφορά κυρίως  παροχή 
υπηρεσιών και λοιπές προμήθειες) 671 1.131 577 845

Έσοδα από συμβάσεις δικαιόχρησης 620 217 263 212

Έσοδα  από ενοίκια 1.644 1.688 1.795 1.681

Σύνολο 3.544 3.684 3.364 3.489
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6.6   Επιχειρηματικοί Τομείς 
 
Ο Όμιλος παρακολουθεί την εμπορική του δραστηριότητα βάση των εταιριών  
1. «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., και 
2. ΕΝΑ Α.Ε. 
 

  Χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005 Χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004 

 «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε.
Απαλοιφή 

ενδοεταιρικών Σύνολο 
«ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε. 

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών Σύνολο 

     
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)    

     

Πωλήσεις λιανικής 795.055             -                     - 795.055 770.881             -                       - 770.881
Πωλήσεις σε επιτηδευματίες                 - 95.353                     - 95.353                 - 91.078                       - 91.078
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις 67.694             - (67.694)               - 65.512 - (65.512)               -
Πωλήσεις σε συνεργάτες με 
σύμβαση δικαιόχρησης 15.930             -                      - 15.930 9.371 -                       - 9.371
Πωλήσεις σε τρίτους 1.663             -                     - 1.663 1.784 - - 1.784

Σύνολο πωλήσεων τομέα 880.342 95.353 (67.694) 908.001 847.548 91.078 (65.512) 873.114

Κέρδος προ φόρων 20.452 1.687 (14) 22.125 22.394 824 (136) 23.082

Κέρδος μετά φόρων 11.697 1.042 (444) 12.295 16.029 822 594 17.445

Άλλες πληροφορίες    

Καθαρές προσθήκες παγίων 
στοιχείων 30.962 413                     - 31.375 30.222 1.101 (3) 31.320
Kαθαρές αποσβέσεις χρήσεως (12.287) (770) (40) (13.097) (14.893) (808) 33 (15.668)
Υποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (62)             -                    - (62) (82)             -                       - (82)
Σύνολο 18.613 (357) (40) 18.216 15.247 293 30 15.570

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31.12.2005 έχουν ως εξής: 

  Χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005 Χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004 

 
«ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε.

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών Σύνολο 

«ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε. 

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών Σύνολο 

Ισολογισμός   
Ενεργητικό   
Πάγιο και κυκλοφορούν ενεργητικό τομέα 347.221 20.890 1.914 370.025 315.839 24.870 2.359 343.068
Στοιχεία ενεργητικού συνδεδεμένων 
επιχ/σεων 

20.448             - (20.448)               - 21.816             - (21.816)               -

Σύνολο ενεργητικού 367.669 20.890 (18.534) 370.025 337.655 24.870 (19.457) 343.068

Παθητικό (υποχρεώσεις)   
Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις τομέα 

296.964 6.237 (1) 303.200 278.647 9.891 
-

288.538

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις                 - 13.073 (13.073)               -                 - 14.440 (14.440)               -

Σύνολο υποχρεώσεων  296.964 19.310 (13.074) 303.200 278.647 24.331 (14.440) 288.538

 

Ο Όμιλος δεν παρακολουθεί τις πωλήσεις ανά γεωγραφική περιφέρεια διότι το σύνολο αυτών γίνεται στην 
Ελλάδα. 
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6.7  Χρηματοοικονομικό Κόστος 
 

  Όμιλος Εταιρία 

 
 01.01.2005-
31.12.2005

 01.01.2004-
31.12.2004  

 01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004 

Τόκοι δανείων και υπεραναλήψεων    2.943 3.219 2.943 3.218 
Ζημιές /(Κέρδη) από αποτίμηση 
Ομολογιακού Δανείου 4.325 (2.195) 4.325 (2.195) 
(Κέρδη) /Ζημίες από παράγωγα  
(currency swap) (4.655) 1.896 (4.655) 1.896 
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα 3 4 3 4 

Συνολικό κόστος δανεισμού 2.616 2.924  2.616 2.923 

 

Η Εταιρία υπολογίζει την συναλλαγματική διαφορά από την αποτίμηση του δανείου από Δολάρια σε Ευρώ, και 
αποτιμά το παράγωγο στην τρέχουσα αξία του. Η όποια μεταβολή προκύπτει από τα ανωτέρω επηρεάζει τα 
αποτελέσματα και εμφανίζεται στη θέση «Χρηματοοικονομικό κόστος». 

 

6.8  Κέρδη προ Φόρων 
 

Στα κέρδη προ φόρων χρήσεως περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες χρεώσεις/(πιστώσεις): 

  Όμιλος Εταιρία 

 
   01.01.2005 -

31.12.2005
  01.01.2004-

31.12.2004
 01.01.2005-

31.12.2005
 01.01.2004-

31.12.2004
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 
στοιχείων χρήσεως 16.606 15.946 15.745 15.084
Υποτίμηση παγίων στοιχείων 62 82 62 82
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 
στοιχείων χρήσεως 341 456 337 455
Σύνολο αποσβέσεων και απομείωσης 
παγίων στοιχείων χρήσεως 17.009 16.484 16.144 15.621

Συναλλαγματικές διαφορές ζημίες 
/(κέρδη) από εμπορική δραστηριότητα (13) (37) (13) (23)
Ζημίες / (κέρδη) από πώληση παγίων 319 (32) 314 48
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 683.656 662.641 599.304 581.895
Απομείωση αξίας αποθεμάτων 435 272 400 174
Αμοιβές και λοιπές παροχές 
προσωπικού 107.878 99.097 102.563 93.942
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.823 1.317 1.735 1.263
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6.9  Μέρισμα 
 

Την 10.12.2004 με την υπ’αριθμ. Κ2-14950/10.12.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 
απορρόφηση από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. της κατά 100% θυγατρικής της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Με τη 
συγχώνευση συμψηφίστηκαν οι μεταφερόμενες από παρελθούσες χρήσεις ζημιές της απορροφώμενης ΤΡΟΦΟ 
Α.Ε. με τα κέρδη της απορροφώσας Εταιρίας. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ.2 του Κ.Ν. 
2190/1920 δεν ήταν δυνατή η καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2004. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή 
μερίσματος ποσού  τριανταένα λεπτών (0,31 Ευρώ) ανά μετοχή για τη χρήση 2005. Το μέρισμα είναι αντικείμενο 
έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει την 28.04.2006 και δεν έχει ενσωματωθεί 
στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η καταβολή του προτεινόμενου μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους θα γίνει 
την 12.05.2006 μέσω της τράπεζας EUROBANK. 

 

6.10 Φόρος Εισοδήματος 
 

 Όμιλος  Εταιρία 

 
   01.01.2005 -

31.12.2005
  01.01.2004-

31.12.2004 
  01.01.2005 -

31.12.2005 
 01.01.2004-

31.12.2004
Φόρος Εισοδήματος:  
Τρέχων φόρος: 5.242 7.464 5.242 7.464
- Προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος 
προηγούμενων χρήσεων 1.014 - 1.014 -
- Συμπληρωματικός φόρος 130 142 130 142
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων 10 - 10 -
Αναβαλλόμενος φόρος:  
- Τρέχουσα χρήση 2.426 1.076 1.843 696
- Αναλογία φόρου οφειλόμενη σε 
μείωση του φορολογικού συντελεστή 1.008 (946) 516 (5)

-      Επίπτωση αναπροσαρμογής 
φορολογικών αξιών παγίων στοιχείων 
(Ν.2065/1992) - (2.099) - (1.932)
Σύνολο 9.830 5.637 8.755 6.365

 

Ο φορολογικός συντελεστής έχει μεταβληθεί από 35% το 2004 σε 32% για το 2005 επί των εκτιμώμενων 
φορολογητέων κερδών. 
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Τα φορολογικά έξοδα  υπολογίζονται και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα  ως εξής: 

Όμιλος 
01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004 

 %  % 
Κέρδη προ φόρων 22.125 23.082  

  
Φόρος που αναλογεί στο φορολογικό συντελεστή 32%    
(2004: 35%) 7.080 32,0 8.079 35,0 
Φορολογική επίπτωση από μη εκπιπτόμενες δαπάνες 588 2,7 462 2,0 
Συμπληρωματικοί φόροι 130 0,6 142 0,6 
Προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος προηγούμενων 
χρήσεων 1.014 4,6 - 0,0 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 10 0,0            - 0,0 
Μείωση στις απαιτήσεις/ υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο 
φόρο που προκύπτουν από τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών  1.008 4,6 (946) (4,1) 
Επίπτωση αναπροσαρμογής φορολογικών αξιών παγίων 
στοιχείων (Ν.2065/1992) - - (2.100) (9,1) 
Φορολογικά έξοδα και πραγματικός φορολογικός 
συντελεστής χρήσεως 9.830 44,4 5.637 24,4 

 

 

Εταιρία 
01.01.2005-
31.12.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

 %  % 
Κέρδη προ φόρων 20.452 22.394  

  
 Φόρος που αναλογεί στο φορολογικό συντελεστή 32%   

(2004: 35%) 6.545 32,0 7.838 
 

35,0 
Φορολογική επίπτωση από μη εκπιπτόμενες δαπάνες 540 2,6 322 1,4 
Συμπληρωματικοί φόροι 130 0,6 142 0,6 
Προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος προηγούμενων 
χρήσεων 

1.014 5,0         - 0,0 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 10 0,0     - 0,0 

Μείωση στις απαιτήσεις/ υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο 
φόρο που προκύπτουν από τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών  516 2,5 (5) 0,0 

  Επίπτωση αναπροσαρμογής φορολογικών αξιών παγίων 
στοιχείων (Ν.2065/1992) - - (1.932) (8,6) 

  Φορολογικά έξοδα και πραγματικός φορολογικός 
συντελεστής χρήσεως 8.755 42,8 6.365 28,4 
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6.11 Κέρδη ανά Μετοχή 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 

 

 Όμιλος  Εταιρία 

 
01.01.2005-
31.12.2005

  01.01.2004-
31.12.2004  01.01.2005- 

31.12.2005 
 01.01.2004-
31.12.2004 

Καθαρά κέρδη χρήσεως σε χιλιάδες Ευρώ 12.294 17.445 11.697 16.029 
  

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών χρήσεως 
 

12.732.720 12.732.720  12.732.720 12.732.720 
  

Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή (σε Ευρώ) 0,97 1,37 0,92 1,26 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51
 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 



                 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων     

                                  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)                  

 

 
 
6.12 Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 
 

 
Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Ιδιόκτητα

Εγκαταστάσεις 
σε Ακίνητα 
Τρίτων 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 
Μέσα 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση & 
Προκαταβολές 

Σύνολο 

Όμιλος - 2005   
Σε Αξία Κτήσης   

Κατά την 01.01.2005 32.740 68.413 44.068 107.948 7.092 1.222 261.483
Αγορές - Προσθήκες 3.566 1.466 5.896 15.591 769 8.027 35.315
Μεταφορές (2) 2 440 210 - (650) -
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - (107) (151) (3.754) (267) - (4.279)

Κατά την 31.12.2005 36.304 69.774 50.253 119.995 7.594 8.599 292.519
   

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   

Κατά την 01.01.2005 463 14.776 24.156 66.468 4.256 - 110.119
Αποσβέσεις χρήσεως 58 2.017 4.358 9.430 743 - 16.606
Μεταφορές (1) 1 - - - - -
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - (25) (114) (3.452) (260) - (3.851)

Κατά την 31.12.2005 520 16.769 28.400 72.446 4.739 - 122.874
   

Πρόβλεψη Απομείωσης Παγίων   
Κατά την 01.01.2005 - - - 82 - - 82
Πρόβλεψη χρήσης - - 70 74 - - 144
Αντιλογισμός πρόβλεψης απομείωσης - - - (82) - - (82)

Κατά την 31.12.2005 - - 70 74 - - 144
   

Αναπόσβεστη Αξία   

Κατά την 31.12.2005 35.784 53.005 21.783 47.475 2.855 8.599 169.501
   
Όμιλος - 2004   
Σε Αξία Κτήσης   
Κατά την 01.01.2004 22.850 65.172 41.207 94.782 6.513 - 230.524
Αγορές - Προσθήκες 9.992 3.101 3.151 13.683 843 1.222 31.992
Μεταφορές - 155 (155) - - - -
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων (102) (15) (135) (517) (264) - (1.033)
Κατά την 31.12.2004 32.740 68.413 44.068 107.948 7.092 1.222 261.483

   
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   
Κατά την 01.01.2004 387 12.812 20.036 57.885 3.787 - 94.907
Αποσβέσεις χρήσεως 77 1.963 4.121 9.043 742 - 15.946
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - - (1) (460) (273) - (734)

Κατά την 31.12.2004 464 14.775 24.156 66.468 4.256 - 110.119

Πρόβλεψη Απομείωσης Παγίων   
Κατά την 01.01.2004 - - - - - - -
Πρόβλεψη χρήσης - - - 82 - - 82

Κατά την 31.12.2004 - - - 82 - - 82

Αναπόσβεστη Αξία   
Κατά την 31.12.2004 32.276 53.638 19.912 41.398 2.836 1.222 151.282

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου 
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Γήπεδα-
οικόπεδα 

Κτίρια - 
ιδιόκτητα 

Εγκατ/σεις σε 
ακίνητα τρίτων

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές 

Σύνολο 

Εταιρία  -2005    
Σε Αξία Κτήσης    
Κατά την 01.01.2005 29.958 63.800 41.835 103.057 6.816 1.222 246.688
Αγορές - Προσθήκες 3.566 1.386 5.888 15.240 728 8.027 34.835
Μεταφορές (2) 2 440 210 - (650) -
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων  (108) (151) (3.686) (266)                           - (4.211)
Κατά την 31.12.2005 33.522 65.080 48.012 114.821 7.278 8.599 277.312

   
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  
Κατά την 01.01.2005 454 14.005 23.176 64.365 4.095 - 106.095
Αποσβέσεις χρήσεως 57 1.852 4.141 8.993 702 - 15.745
Μεταφορές (1) 1 - - - - -
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - (25) (114) (3.396) (260)                           - (3.795)

510 15.833 27.203 69.962 4.537 - 118.045Κατά την 31.12.2005 
   

Πρόβλεψη Απομείωσης Παγίων  
Κατά την 01.01.2005 - - - 82 - - 82
Πρόβλεψη χρήσης - - 70 74 - - 144
Αντιλογισμός πρόβλεψης απομείωσης - - - (82) - - (82)

Κατά την 31.12.2005 - - 70 74 - - 144
   

Αναπόσβεστη Αξία   
33.012 49.247 20.739 44.785 2.741 8.599 159.123Κατά την 31.12.2005 

Εταιρία - 2004   
σε Αξία Κτήσεως   
Κατά την 01.01.2004 13.455 49.285 27.747 70.488 6.001 - 166.976
Αγορές - Προσθήκες 9.992 3.064 3.025 12.753 843 1.222 30.899
Περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα 
έ ό ώ

6.613 11.302 11.354 20.330 230 - 49.829
Μεταφορές - 155 (155) - - - -
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων (102) (7) (135) (513) (258) - (1.015)

Κατά την 31.12.2004 29.958 63.799 41.836 103.058 6.816 1.222 246.689
   

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  
Κατά την 01.01.2004 380 11.119 13.871 48.157 3.551 - 77.078
Αποσβέσεις χρήσεως 74 1.804 3.913 8.595 699 - 15.085
Περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα 
έ ό ώ

- 1.082 5.393 8.026 77 - 14.578
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - - - (413) (233) - (646)

Κατά την 31.12.2004 454 14.005 23.177 64.365 4.094 - 106.095
   

Πρόβλεψη Απομείωσης Παγίων  
Κατά την 01.01.2004 - - - - - - -
Πρόβλεψη χρήσης - - - 82 - - 82
Κατά την 31.12.2004 - - - 82 - - 82

   
Αναπόσβεστη Αξία   
Κατά την 31.12.2004 29.504 49.794 18.659 38.611 2.722 1.222 140.512

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρίας. 
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6.13 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

 Όμιλος  Εταιρία 

 
Επενδύσεις σε 
Ακίνητα  

Επενδύσεις σε 
Ακίνητα 

2005    
Λογιστική Αξία 
Κατά την 01.01.2005 57 13

Κατά την 31.12.2005 57 13
 
2004 
Λογιστική Αξία 
Κατά την 01.01.2004 64 -

Περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα μέσω 
απορρόφησης θυγατρικής - 20
Πωλήσεις / αποσύρσεις  (7) (7)

Κατά την 31.12.2004 57 13

 

 

6.14 Υπεραξία Επιχειρήσεως (Goodwill) 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2005 31.12.2004     31.12.2005    31.12.2004
     

Κατά την 01.01.2005 69.712 69.712  69.712 69.712

Κατά την 31.12.2005 69.712 69.712  69.712 69.712

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή 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) 7,7%. 

Η Εταιρία με την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Π. 1 απομείωσε την αξία της Υπεραξίας της επιχείρησης κατά ποσό 6.760 
Eυρώ με το οποίο επιβάρυνε  τη καθαρή θέση της Εταιρίας της 31.12.2003. Κατά την αξιολόγηση της 31.12.2005 
δεν προέκυψε ανάγκη απομείωσης. 
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6.15 Ασώματα Πάγια 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
 Λογισμικό   Λογισμικό 
2005    
Σε Αξία Κτήσης    
Κατά την 01.01.2005 479  455 
Αγορές - Προσθήκες 339  338 
Κατά την 31.12.2005 818  793 
    
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    
Κατά την 01.01.2005 456  455 
Αποσβέσεις χρήσεως 341  337 
Κατά την 31.12.2005 797  792 
    
Αναπόσβεστη Αξία    

Κατά την 31.12.2005 21  1 
    
2004    
Σε Αξία Κτήσης    
Κατά την 01.01.2004 110  43 
Αγορές - Προσθήκες 479  455 
Περιουσιακά στοιχεία αποκτηθέντα μέσω 
απορρόφησης θυγατρικών -  67 
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων (110)  (110) 
Κατά την 31.12.2004 479  455 
    
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    
Κατά την 01.01.2004 -  - 
Αποσβέσεις χρήσεως 456  455 
Κατά την 31.12.2004 456  455 
    
Αναπόσβεστη Αξία    

Κατά την 31.12.2004 23  - 

 

Στην κατηγορία των ασώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται λογισμικά και ειδικότερα προγράμματα 
λειτουργίας, άδειες χρήσης και προγράμματα προστασίας των Η/Υ. Η περίοδος απόσβεσης των λογισμικών είναι 1 
έτος. 
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6.16 Θυγατρικές Εταιρίες 
 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις θυγατρικές επιχειρήσεις παρατίθενται κατωτέρω: 
 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό συμμετοχής της 
μητρικής στο κεφάλαιο της 

θυγατρικής 
Δραστηριότητα 

ΕΝΑ Α.Ε.  Γέρακας Αττικής 99.96% 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
καταναλωτικών αγαθών. 

 
Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της αγοράς και ανέρχεται στα 7.375 Ευρώ. 

 

 

6.17 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2005 31.12.2004      31.12.2005       31.12.2004 
        
Εγγυήσεις  4.669 4.170 4.568 4.072 
Λοιπές απαιτήσεις 655 647 655 647 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (1)
      - 51 -    51 

Σύνολο 5.324 4.868 5.223 4.770 

 

(1)  Η Εταιρία έχει συμμετοχή στις κάτωθι συγγενείς επιχειρήσεις: 

Επωνυμία Επιχείρησης Κόστος  
   Συμμετοχής 

Πρόβλεψη 
Υποτίμησης 

Καθαρή Αξία 
Συμμετοχής 

ΣΑΚ Ε.Π.Ε. 6 (6) - 
ΟΡΑ Α.Ε. 59 (59) - 
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6.18 Απαιτήσεις από Αναβαλλόμενο Φόρο 
 

Ανάλυση για λόγους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Απαιτήσεις αναβαλλόμενου φόρου 7.121 8.162     6.364 6.806 
Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου (6.227)  (3.834) (5.498)  (3.581) 
Καθαρή απαίτηση / (υποχρέωση) 
αναβαλλόμενου φόρου χρήσεως 894 4.328  

 
866  3.225  

 

Οι κινήσεις της χρήσεως για τον καθαρό αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρίας ήταν οι ακόλουθες: 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Κατά την 1η Ιανουαρίου 4.328 2.359   3.225  1.984 

Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της 
χρήσεως (2.426)  (1.076)  

 
 (1.843) (696) 

Επίπτωση αναπροσαρμογής φορολογικών 
αξιών παγίων στοιχείων (Ν.2065/1992) - 2.099 

 
- 1.932 

Επίπτωση μεταβολής φορολογικού 
συντελεστή ( 1.008)      946 

 
(516) 5 

Κατά το τέλος της  χρήσεως 894 4.328   866  3.225 

 

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου έχει γίνει με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές: 

 
• 35% για το 2004 
• 32% για το 2005 
• 29% για το 2006 
• 25% για τα έτη 2007 και έπειτα 
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Παρατίθενται κατωτέρω οι σημαντικότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου καθώς και οι 
κινήσεις της χρήσεως: 

 

Πρόβλεψη για 
Αποζημίωση 
Προσωπικού 

Προϋπολογισθέντα 
έξοδα Αποθέματα

Πρόβλεψη για 
Απομείωση 
παγίων 

Διαφορά 
αναπόσβεστης 
αξίας παγίων 

Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα 

Φορολογικές 
Ζημιές Λοιπά Σύνολο 

Όμιλος    
Κατά την 01.01.2004 2.599 1.755 1.995 - (5.608) 276 1.333 9 2.359
Επιβάρυνση στα 
αποτελέσματα της 
χρήσεως 56 (131) 563 26 1.773 (153) (172) 7 1.969

Κατά την 01.01.2005 2.655 1.624 2.558 26 (3.835) 123 1.161 16 4.328
Επιβάρυνση στα 
αποτελέσματα της 
χρήσεως 456 (183) (637) 10 (2.393) (83) (632) 28 (3.434)

Κατά την 31.12.2005 3.111 1.441 1.921 36 (6.228) 40 529 44 894

          

 

Πρόβλεψη για 
Αποζημίωση 
Προσωπικού 

Προϋπολογισθέντα 
έξοδα Αποθέματα

Πρόβλεψη για 
Απομείωση 
παγίων 

Διαφορά 
αναπόσβεστης 
αξίας παγίων 

Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα 

Φορολογικές 
Ζημιές Λοιπά Σύνολο 

Εταιρία          
Κατά την 01.01.2004 2.445 1.730 1.958 - (4.425) 276 - - 1.984
Μεταφορές λόγω 
συγχώνευσης 657 63 92 - (1.994) - 1.043 39 (100)
Επιβάρυνση στα 
αποτελέσματα της 
χρήσεως (570) (218) 486 26 2.838 (153) (1.043) (25) 1.341

Κατά την 01.01.2005 2.532 1.575 2.536 26 (3.581) 123         - 14 3.225
   

   Επιβάρυνση στα 
αποτελέσματα της 
χρήσεως 434 (185) (640) 10 (1.917) (83) - 22 (2.359)

Κατά την 31.12.2005 2.966 1.390 1.896 36 (5.498) 40 - 36 866
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6.19 Αποθέματα 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Εμπορεύματα 72.870 81.838            68.006           76.140 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα, 
υλικά και είδη συσκευασίας             1.032                850 

 
            1.032                850 

Αγορές υπό παραλαβή και προκαταβολές                  35                  82                   35                  82 

Σύνολο         73.937         82.770          69.073         77.072 

 

 

6.20 Απαιτήσεις από Εμπορική Δραστηριότητα 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Απαιτήσεις από πελάτες (τρίτους)             4.845             3.219              3.977             2.185 

Απαιτήσεις από πελάτες (ενδοεταιρικές)                   -                   -            13.064           14.430

Χρεώστες             5.472             6.857              4.621             6.028 

Επιταγές, γραμμάτια             7.522             6.121              4.281             3.109 

Απαιτήσεις από προμηθευτές             5.385             3.491              4.934             3.557 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις          (5.070)           (4.606)            (3.231)           (3.324)

Σύνολο         18.154         15.082          27.646         25.985

 

Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων για τον Όμιλο ανέρχεται σε 7,3 ημέρες για το έτος 2005 έναντι 6,3 
για το 2004. Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρίας ανέρχεται σε 11,5 ημέρες  έναντι 11,2 το 
2004.  

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.  
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• Η Εταιρία εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε μεμονωμένα πρόσωπα εκτός της 
απαίτησης από τη θυγατρική της εταιρία ΕΝΑ, για την οποία δεν τίθεται θέμα πιστωτικού κινδύνου.  Οι 
υπόλοιπες απαιτήσεις κατανέμονται σ' ένα ευρύ αριθμό πελατών, χρεωστών και προμηθευτών. 

 

6.21 Λοιπές Απαιτήσεις – Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004       31.12.2005 31.12.2004 
Ελληνικό δημόσιο - Παρακρατήσεις  374 352  354 329 

Λοιπά έσοδα εισπρακτέα 1.125 1.137  1.117 1.132 

Σύνολο  1.499 1.489  1.471 1.461 

 

 

6.22 Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά του Ομίλου 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). 

 Όμιλος Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Τράπεζες 
25.8

10
8.9
52

22.5
84 

3.41
2

Ταμείο 
4.55

3 4.161
4.14

4 3.908

Σύνολο 30.363 13.113 26.728 7.320

 

  

6.23 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

 31.12.2005  31.12.2004
    
Μετοχικό Κεφάλαιο    

12.732.720 κοινές μετοχές του 1,50 Ευρώ (1 Ευρώ και 50 λεπτά) η κάθε μία 19.099 19.099

  

Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά  τις χρήσεις 2004 και 2005. 
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6.24 Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 
 

 31.12.2005  31.12.2004 
    

Υπέρ το άρτιο 13.560  13.560 

  

Δεν υπήρξαν μεταβολές στο αποθεματικό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας κατά τις 
χρήσεις 2004 και 2005. 

 

6.25 Αποθεματικά 
 

Κατά την 31.12.2005 τα αφορολόγητα ή κατ’ ειδικό τρόπο φορολογημένα αποθεματικά βάσει φορολογίας 
εισοδήματος ανέρχονταν σε 17.433  Ευρώ για τον Όμιλο και 15.591 Ευρώ για την Εταιρία. Η διαφορά σε σχέση 
με τους παρακάτω πίνακες προέρχεται: (α) λόγω των αποθεματικών της θυγατρικής ΕΝΑ Α.Ε. τα οποία κατά την 
ενοποίηση απαλείφονται με το κονδύλι των συμμετοχών της μητρικής εταιρίας και (β) λόγω των αποθεματικών 
που υπήρχαν κατά την εξαγορά της απορροφηθείσας εταιρίας ΤΡΟΦΟ Α.Ε. τα οποία κατά την απορρόφηση 
μεταφέρθηκαν σε μείωση της Υπεραξίας. Εφόσον τεθεί προς έγκριση και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση  η 
διανομή των ανωτέρω αποθεματικών θα προκύψει φορολογική υποχρέωση η οποία θα εξαρτηθεί από το έτος 
διανομής και τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Ενδεικτικά με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές, σε 
πιθανή διανομή των εν λόγω αποθεματικών της Εταιρίας το 2006 ο αναλογούν φόρος ανέρχεται σε 4.522 Ευρώ 
ενώ για το 2007 σε 3.898 Ευρώ. 

 Τακτικό 
Αποθεματικό

Έκτακτα 
Αποθεματικά

Αποθεματικά 
ειδικών 
διατάξεων 
 και νόμων 

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 
συμμετοχών και 
χρεογράφων  

Σύνολο 

Όμιλος      

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2004       2.811    11.045   11.195                         -         25.051 

Μεταβολές από διανομή κερδών 
χρήσης 2003 

   
400 

  
3.443           1.163 

   
- 

  
5.006 

Υπόλοιπο κατά την 
31.12.2004 και την 
31.12.2005 

   
3.211 

  
14.488        12.358                         - 

  
30.057 
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Τακτικό 
Αποθεματικό

Έκτακτα 
Αποθεματικά

Αποθεματικά 
ειδικών 

διατάξεων και 
νόμων 

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 
συμμετοχών και 
χρεογράφων  

Σύνολο 

Εταιρία  
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2004 2.811 11.045 11.195 - 25.051
Μεταφορές λόγω συγχώνευσης - - - 279 279
Μεταβολές από διανομή κερδών 
χρήσης 2003 400 3.443 1.163 - 5.006

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2004 
και την 31.12.2005 3.211 14.488 12.358 279 30.336

 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στα Αποθεματικά της Εταιρίας κατά τη χρήση 2005. 

 

6.26 Συσσωρευμένα Κέρδη /(Ζημίες) 
 

   Όμιλος Εταιρία 
   
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2004 (17.569) 8.411
Μεταβολές από διανομή κερδών χρήσης 2003 και μεταφορές λόγω 
συγχώνευσης (5.006) (25.371)
Μερίσματα πληρωθέντα (3.056) (3.056)
Καθαρά κέρδη χρήσης 2004 17.445 16.029
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2005 (8.186) (3.987)
Καθαρά κέρδη χρήσης 12.294 11.697

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2005 4.108 7.710
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6.27 Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Ομολογιακό δάνειο λήξης 05.02.2007 32.296 27.972 32.296 27.972
Ομολογιακό δάνειο λήξης 09.02.2010 40.000 - 40.000 -

Σύνολο 72.296 27.972 72.296 27.972
 
Ο ανωτέρω δανεισμός θα εξοφληθεί ως ακολούθως: 
 
 Όμιλος Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Κατά το δεύτερο έτος 32.296 - 32.296                     -
Κατά το τρίτο έως και το πέμπτο έτος 40.000 27.972 40.000 27.972

Σύνολο 72.296 27.972 72.296 27.972

 

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού για τις προαναφερόμενες χρήσεις είναι το ακόλουθο: 

 Όμιλος  Εταιρία 
 2005 2004  2005 2004 
Ομολογιακό δάνειο με συγγενείς εταιρίες 3,305% 3,260%  3,305% 3,260% 
Τραπεζικός δανεισμός (ομολογιακό) 3,895% -  3,895% - 

 

Άλλα κύρια χαρακτηριστικά του δανεισμού της Εταιρίας είναι τα παρακάτω: 

α) Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  την 
19.06.2001, η Εταιρία σύναψε στις 05.02.2002, με την DELCOR S.A η οποία ανήκει στον όμιλο DELHAIZE,  
Ομολογιακό Δάνειο πενταετούς διάρκειας, ύψους 38.100 χιλ. USD ή 44.138 Ευρώ όπως αντιστοιχεί μετά την 
σύναψη σύμβασης swap, αποτελούμενο από 38 ομολογίες εκ των οποίων 1 ομολογία μεταβιβάστηκε από την 
DELCOR S.A στην DELFINANCE S.A. η οποία επίσης ανήκει στον όμιλο DELHAIZE. Το ανωτέρω ποσό των 44.138 
Ευρώ θα αποπληρωθεί ολοσχερώς την 5 Φεβρουαρίου 2007.  Η Εταιρία υπολογίζει την συναλλαγματική διαφορά 
από την αποτίμηση του δανείου από δολάρια σε ευρώ, ενώ αποτιμά το παράγωγο στην τρέχουσα αξία του. Η 
όποια μεταβολή προκύπτει από τα ανωτέρω επηρεάζει τα αποτελέσματα και εμφανίζεται στη θέση 
«Χρηματοοικονομικό κόστος». 

β) Η Εταιρία την 7η  Φεβρουαρίου 2005 προέβη σε έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου σε συνέχεια της από 
22ας Δεκεμβρίου 2004 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το ομολογιακό δάνειο είναι ύψους 40.000 
Ευρώ, εκδόθηκε σε 4 ανώνυμες ομολογίες των 10.000 Ευρώ εκάστη μεταβιβάσιμες κατόπιν συναινέσεως της 
εταιρίας και διατέθηκε και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Alpha Bank.  Το εν λόγω δάνειο θα 
αποπληρωθεί ολοσχερώς την 9η Φεβρουαρίου 2010. 
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6.28 Συνταξιοδοτικά Προγράμματα 
 

Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών 

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για σκοπούς κοινωνικής και 
συνταξιοδοτικής ασφάλισης καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι εργοδοτικές 
εισφορές επιβαρύνουν ως έξοδο τη χρήση όταν πραγματοποιούνται. 

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 2005 που επιβάρυνε τ’ αποτελέσματα χρήσης 
ανήλθε σε 340 Ευρώ για τον Όμιλο και 327 Ευρώ για την Εταιρία, ενώ για το 2004 τ’ αντίστοιχα ποσά ήταν 318 
και 307 Ευρώ, και περιλαμβάνονται στις αμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού. 

Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών  

Το ποσό το οποίο εμπεριέχεται στον ισολογισμό και το οποίο προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Εταιρίας σχετικά 
με τη συμμετοχή της σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής 
μελέτης και είναι το ακόλουθο: 

 

 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 

Παρούσα αξία των κεφαλαιοποιημένων 
υποχρεώσεων 14.467 12.607 13.703 11.983

Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες (1.755) (1.757) (1.588) (1.642)
Μη αναγνωρισμένα έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων (269) (230) (254) (215)

Σύνολο 12.443 10.620 11.861 10.126
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Τα ποσά τα οποία αναγνωρίζονται ως έξοδα όσον αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Κόστος υπηρεσιών τρέχουσας χρήσης 1.562 1.320 1.482 1.258
Κόστος επιτοκίου 561 498 533 474
Ζημιές μη αναγνωρισθείσες στη χρήση 27 - 25 -
Απόσβεση κόστους υπηρεσιών 
παρελθουσών χρήσεων 14 6 12 6
Επιπλέον παροχές, αποζημιώσεις για τις 
οποίες δεν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη 
και επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 
χρήσεως 437 379 396 302

Σύνολο 2.601 2.203 2.448 2.040

 
Σημ.: Τα στοιχεία είναι βάσει αναλογιστικής μελέτης. 

Η επιβάρυνση για τη χρήση έχει περιληφθεί στα έξοδα προσωπικού στις κάτωθι κατηγορίες του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως: 

 Όμιλος  Εταιρία 

   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Κόστος πωληθέντων 215 184  215 184
Έξοδα διάθεσης  449 500  303 392
Έξοδα διοίκησης 1.937 1.519  1.930 1.464

Σύνολο 2.601 2.203  2.448 2.040

 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία (fair value), των καθορισμένων παροχών έχουν ως εξής: 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Υποχρεώσεις κατά την έναρξη 12.607 10.109  11.983 9.632
Κόστος υπηρεσιών τρέχουσας χρήσης 1.562 1.320  1.482 1.258
Κόστος επιτοκίου 561 498  533 474
Αναλογιστικά έσοδα 52 1.054  (5) 981
Παροχές πληρωθείσες (778) (886)  (713) (777)
Επιπρόσθετη υποχρέωση 463 512  423 415

Σύνολο 14.467 12.607  13.703 11.983

 

Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 Όμιλος  Εταιρία 
 2005 2004  2005 2004
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,0% 4,5% 4,0% 4,5%
Αναμενόμενο ποσοστό αύξησης των 
μισθών 

4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
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6.29 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 
 

Όπως έχει λεπτομερώς περιγραφεί στη σημείωση 6.27 τα χρηματοοικονομικά παράγωγα έχουν συναφθεί 
προκειμένου να περιορισθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος  που προέρχεται από το ομολογιακό δάνειο που έχει 
συνάψει η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» με την DELCOR σε USD. 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005 31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2005 16.656 14.760 16.656 14.760 

Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία (4.655) 1.896 (4.655) 1.896 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2005 12.001 16.656 12.001 16.656 

 

 

6.30 Προβλέψεις 
 

 

 Όμιλος  Εταιρία 

 Δικαστικές Υποθέσεις 
 

Δικαστικές Υποθέσεις 

Κατά την 01.01.2005 1.078 919 

Μεταβολή χρήσεως 856 876 

Κατά την 31.12.2005 1.934 1.795 

 

 

 

 

 

 

66
 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 



                 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων     

                                  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)                  

 

 

 

6.31 Υποχρεώσεις από Εμπορική Δραστηριότητα 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005   31.12.2004  31.12.2005 31.12.2004 
Προμηθευτές 129.963 128.091 126.985 125.505 
Γραμμάτια πληρωτέα 4.411 4.684 4.411 4.684 
Πιστωτές 15.790 21.408 14.910 19.902 
Επιταγές πληρωτέες 11.858 16.163 11.838 15.993 
Λοιπές υποχρεώσεις 480 428 15 69 
Εκπτώσεις προς πελάτες 2.601 3.243 2.585 3.228 

Σύνολο 165.103 174.017 160.744 169.381 

 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των υποχρεώσεων σε προμηθευτές προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 

6.32 Έξοδα Χρήσεως Πληρωτέα 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005    31.12.2004    31.12.2005 31.12.2004 
Πρόβλεψη επιδόματος επίτευξης στόχων 
(bonus) και μη ληφθεισών αδειών 4.738 3.937 4.419 3.657 
Tόκοι πληρωτέοι 2.744 1.310 2.744 1.310 
Λοιπές Υποχρεώσεις 2.472 3.606 2.258 3.519 

Σύνολο 9.954 8.853 9.421 8.486 

 

6.33 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2005 31.12.2004    31.12.2005 31.12.2004 
Λοιποί Φόροι πληρωτέοι (ΦΠΑ, 
παρακρατήσεις, κλπ) 7.118 6.801 6.924 6.766 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.343 4.902 5.090 4.663 
Αποδοχές πληρωτέες 3.789 3.330 3.613 3.163 
Λοιπά 1.625 1.501 1.625 1.501 

Σύνολο 17.875 16.534 17.252 16.093 
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6.34 Λειτουργικές Μισθώσεις 
 

Ο Όμιλος έχει προβεί σε μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασης/υποενοικίασης καταστημάτων με τις κάτωθι: 

Μελλοντικές Υποχρεώσεις 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005    31.12.2004     31.12.2005 31.12.2004 

Κατά το πρώτο έτος 19.643 17.266  19.169 16.813 
Από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος 70.818 68.728  69.543 67.138 
Μετά το πέμπτο έτος 119.623 84.952  119.173 84.361 

 

Μελλοντικές Απαιτήσεις 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2005   31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Κατά το πρώτο έτος 1.544 1.467 1.700 1.613 
Από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος 4.579 4.259 5.287 4.869 
Μετά το πέμπτο έτος 6.103 4.821 6.540 5.350 

 

 

6.35 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 
 
Συναλλαγές του Ομίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις: 

(α)   Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005,  μεταξύ της «ΑΛΦΑ-  
ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, στη μετοχική σύνθεση της οποίας συμμετέχει η πρώτη με ποσοστό 99,96%, 
διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: 

 
   01.01.2005-

31.12.2005 
Καθαρές Πωλήσεις Εμπορευμάτων από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε.  
(συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων)  67.694 
Πωλήσεις Ειδών Συσκευασίας από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 129 
Έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από εκμισθώσεις ακινήτων στην ΕΝΑ Α.Ε 159 
Αγορές  της ΕΝΑ Α.Ε. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 67.824 
Δαπάνες της ΕΝΑ Α.Ε από μισθώσεις ακινήτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 159 
Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από την ΕΝΑ Α.Ε. 13.066 
Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» προς την ΕΝΑ Α.Ε. 6 
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(β)    Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, μεταξύ των εταιριών του 
Ομίλου «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. η οποία συμμετέχει στη 
μετοχική σύνθεση της μητρικής Εταιρίας με ποσοστό 60,65%, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: 

 

 01.01.2005-
31.12.2005 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 10 
Αγορές  Εμπορευμάτων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 1.936 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από GROUPE DELHAIZE S.A.) 1.618 
Αγορές Παγίων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 34 
Λοιπά Έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην  GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 219 
Λοιπά Έξοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 35 
Απαιτήσεις από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 208 
Υποχρεώσεις σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.   2.231 

 

(γ)  Υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
DELCOR S.A. και DELFINANCE S.A. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005: 

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

 

(δ)   Οι αμοιβές των  Εκτελεστικών,  Μη Εκτελεστικών – Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας  καθώς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρίας για τα έτη 2005 και 2004 
αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 2005                       2004 
Αμοιβές 1.834 1.787 
Bonus 268 316 
Εργοδοτικές εισφορές 92 89 
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 66 61 
Ιατροφαρμακευτική εισφορά  14 13 
Σύνολο 2.274 2.266 
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6.36 Κεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις 
 

Η Εταιρία έχει δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ύψους 
9.731 Ευρώ. 

 

6.37 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 

(α) Για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος 
έως και τη χρήση 2002 και βρίσκεται μόνο σε εκκρεμότητα ο έλεγχος της αμοιβής της συνδεδεμένης 
εταιρίας GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. για παροχή υπηρεσιών, για τις χρήσεις 2001-2002, ο οποίος έχει 
παραπεμφθεί σε ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Για την  απορροφηθείσα 
εταιρία ΤΡΟΦΟ Α.Ε., της οποίας η συγχώνευση από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθμ. Κ2-14950/10.12.04 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο μητρώο 
Α.Ε. την 10.12.04, παραμένει φορολογικά ανέλεγκτη μόνο η χρήση 2003. Για την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε., η οποία 
περιλαμβάνεται στην ενοποίηση,  έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση 2000. Η έκβαση 
των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει 
γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

(β) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Ομίλου: 

 

 Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επίδικες απαιτήσεις της μητρικής Εταιρίας από το Ελληνικό Δημόσιο 
συνολικού ύψους 206 Ευρώ περίπου για ισόποσες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οποίες εκκρεμούν 
προσφυγές και για τις οποίες η μητρική Εταιρία έχει  σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.  

 Σχετικά με τη δικαστική υπόθεση με τους πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ Α.Ε., την 7η Δεκεμβρίου 2004 
εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 42/2004 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου  και επιδίκασε στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. το  ποσό των έξι δισεκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή 17.608 Ευρώ, με το οποίο 
είχε ήδη μειωθεί το τίμημα αγοράς του 100% των μετοχών της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Επισημαίνεται ότι οι πρώην 
ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. υπέβαλαν την 07.03.2005 αίτηση ακύρωσης επί της αποφάσεως του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία απερρίφθη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 9420/2005 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών. Η Εταιρία μελετά μαζί με τους νομικούς της συμβούλους τη διεκδίκηση του υπολοίπου της 
απαίτησής της, ποσού Ευρώ 21.570 (39.178-17.608) περίπου.  
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 Στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιούμε ότι η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε την 5η Ιουλίου 2005 την υπ’ αριθμόν 284/IV/2005 απόφασή της, η 
οποία αφορά ευρύτερα τον κλάδο του λιανεμπορίου, και με την οποία επιβάλλεται στην μητρική εταιρία 
πρόστιμο ύψους 739 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους χαρτοσήμου, για παράβαση του Ν. 
703/1977. Αναφορικά με τα ανωτέρω η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι: 

- Η Εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.  

- Η Εταιρία έχει προσφύγει κατά της ως άνω αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα καθ’ 
ύλην αρμόδια δικαστήρια και αναμένεται η σχετική απόφαση, μέχρι την έκδοση της οποίας η 
υποχρέωση της εταιρίας προς καταβολή του προστίμου ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 
117/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

 Δεν υπάρχουν εκτός των ανωτέρω άλλες επίδικες υποθέσεις για τις οποίες να εκκρεμούν αποφάσεις 
διαιτητικών ή δικαστικών οργάνων ή να έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης αποφάσεων, που ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του Ομίλου και να 
μην έχει γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
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6.38 Απεικόνιση των Αποτελεσμάτων του Φορολογικού Έλεγχου των Εταιριών ΤΡΟΦΟ 
Α.Ε. και ΕΝΑ Α.Ε. στα Δημοσιευθέντα Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεως 2004 

 

Μετά την εξαγορά της ΤΡΟΦΟ και της ΕΝΑ το 2001, η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» διαπίστωσε ενδείξεις απάτης που είχε 
διαπραχθεί από τους πρώην μετόχους των δύο εταιριών πριν την εξαγορά τους. Για το λόγο αυτό η «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» υπέβαλε μήνυση κατά των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία διώχθηκαν και παραπέμφθηκαν σε δίκη. 

Το έτος 2005 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος ο οποίος βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία 
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. και οι ελληνικές φορολογικές αρχές πρόσφατα απέρριψαν τα λογιστικά βιβλία των 
εταιριών ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ  για τις χρήσεις 1999 και 2000 λόγω παραποίησης των λογιστικών στοιχείων προ της 
εξαγοράς,  με συνέπεια τη μη αναγνώριση των υφιστάμενων φορολογικών ζημιών του έτους 2000 και την 
φορολόγηση των δύο εταιριών με σταθερό φορολογικό συντελεστή για τις χρήσεις 1999-2000. 

Στις 23 Δεκεμβρίου, η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατέληξε σε συμβιβασμό με τις Ελληνικές φορολογικές 
αρχές για την διευθέτηση φορολογικού ελέγχου των εταιριών ΤΡΟΦΟ Α.Ε. και ΕΝΑ Α.Ε. για τα έτη προ της 
εξαγοράς των δύο αυτών εταιριών από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στις αρχές του έτους 2001. Ο συμβιβασμός 
απεικονίστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ως αύξηση της υπεραξίας που 
αφορά την εξαγορά κατά 10.232 Ευρώ και ως μείωση κατά 1.806 Ευρώ της Καθαρής Θέσης του ενοποιημένου 
Ισολογισμού έναρξης 2004, το πρώτο έτος εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ». Η επίπτωση του 
συμβιβασμού αυξάνεται και  με μία φορολογική επιβάρυνση ύψους 11.150 Ευρώ από τη μη αναγνώριση 
φορολογικών ζημιών του έτους 2000. Η επίδραση των ανωτέρω λογιστικών χειρισμών στις ήδη δημοσιευμένες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και ο πίνακας προσαρμογής των αποτελεσμάτων της καθαρής θέσης για την 
μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π., κατά την πρώτη εφαρμογή σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 1 έχει ως εξής: 

 Όμιλος  Εταιρία 
 2004  2004 

 
Όπως 

Δημοσιεύθηκαν
Όπως 

Αναμορφώθηκαν
 Όπως 
Δημοσιεύθηκαν 

Όπως 
Αναμορφώθηκαν

Για την χρήση που έληξε 31 
Δεκεμβρίου   

 
  

Κέρδη προ φόρων 23.082 23.082 22.394 22.394
Φόρος εισοδήματος (2.564) 5.637 (1.837) 6.365
Κέρδη μετά φόρων 25.646 17.445 24.231 16.029
  
Την 31 Δεκεμβρίου  
Υπεραξία 60.252 69.712 60.252 69.712
Αναβαλλόμενος φόρος 6.857 4.328 5.755 3.225
Φόροι εισοδήματος εισπρακτέοι 2.772 115 2.658  -
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι - 16.986 - 13.193
Συσσωρευμένα κέρδη - Υπόλοιπο εις νέο (21.118) (25.630) (15.501) (20.016)
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6.39 Επεξηγήσεις για τη Μετάβαση από τα Ελληνικά Πρότυπα στα Δ.Π.Χ.Π. 
 

Οι αλλαγές στις λογιστικές μεθόδους είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της Καθαρής Θέσης της 01.01.2005 και 
01.01.2004 ως ακολούθως: 

Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης Περιόδου 01.01.2005-01.01.2004 
μεταξύ Ελληνικών και Δ.Π.Χ.Π. 
 Όμιλος Εταιρία 
 01.01.2005 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2004
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                  
(με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 

 
81.458 

 
43.519 

 
89.395 

 
62.715 

Προσαρμογή μερίσματος χρήσης 2003 (καταχωρημένο σε
"Μερίσματα Πληρωτέα" στον Ελληνικό Ισολογισμό της χρήσης
2003) 

 
 

- 

 
 

3.056 

 
 

- 

 
 

3.056 
Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του
ωφέλιμου χρόνου ζωής για τον υπολογισμό των αποσβέσεων,
επαναφοράς της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης βάσει
φορολογικών νόμων (Ν.2065/92, κλπ) στο ιστορικό κόστος και
επανεκτίμησης των παγίων στοιχείων των θυγατρικών εταιριών
που εξαγοράστηκαν το 2001 εντός του πρώτου έτους από την
εξαγορά καθώς και υπολογισμός του σχετικού αναβαλλόμενου
φόρου. 

 
 
 
 
 
 
 

10.160 

 
 
 
 
 
 
 

           8.553

 
 
 
 
 
 
 

9.159 

 
 
 
 
 
 
 

8.218 
Αντιλογισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν
καταλογισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

                    
 - 

 
(90)

                     
- 

             
        - 

Αναπροσαρμογή Καθαρής Θέσης έτσι ώστε να απεικονίζεται η 
απορρόφηση της θυγατρικής ΤΡΟΦΟ Α.Ε. με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.
και όχι με βάση τον Ν.2166/93 όπως εμφανιζόταν στον Ελληνικό
Ισολογισμό. 

 
 
 

3.284 

                    
 
 

-  

 
 
 

3.284 

 
 
 

                    -
Διαφορά στην αποτίμηση συμμετοχών σε θυγατρική (8.906) - (8.906) - 
Διαφορά στην απαλοιφή συμμετοχών 8.906 - - - 
Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως. (21.236) (7.653) (14.111)                - 

Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. καθώς
και υπολογισμός του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. 

 
 
 

(6.655)

 
 
 

(5.087)

 
 
 

(6.358) 

 
 
 

(3.695)

Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού
λόγω μη ληφθείσας αδείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. καθώς και
υπολογισμός του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. 

 
 
 

(1.255)

 
 
 

(1.385)

 
 
 

(1.153) 

 
 
 

(1.222)

Καταλογισμός αναλογίας εσόδων από προμηθευτές σε απόθεμα
καθώς και υπολογισμός του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. 

 
 

(5.436)

 
 

(3.876)

 
 

(5.388) 

 
 

(3.636)
Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. 

 
 

2.234 

 
 

3.462 

 
 

1.073 

 
 

1.086 
Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999 - 2000 (7.606) - (7.606) - 
Λοιπά (37) 168                  -   125 
Αναγνώριση των παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων,
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους και των συναλλαγματικών
διαφορών  που προέκυψαν από την αποτίμηση δανείου σε ξένο
νόμισμα. 

 
 
 

(381)

 
 
 

(526)

 
 
 

(381) 

 
 
 

(526)
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης                                                
(Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 

 
54.530 

 
40.141 

 
59.008 

 
66.121 
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Η μεταβολή που επήλθε στα Αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την 31.12.2004 λόγω της μετάβασης στα 
Δ.Π.Χ.Π. έχει ως ακολούθως: 

Όμιλος  

74

 Δημοσίευση Ανακατατάξεις Προσαρμογές Δ.Π.Χ.Π.

 
 01.01.2004-

31.12.2004 
 01.01.2004-

31.12.2004 
 01.01.2004-

31.12.2004 
 01.01.2004-

31.12.2004 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 934.556 (61.442) - 873.114
Κόστος Πωληθέντων (720.418) 35.219 (1.789) (686.988)
Μικτό κέρδος 214.138 (26.223) (1.789) 186.126
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.961 (353) 76 3.684
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης (198.320) 24.538 8.804 (164.978)
Υποτίμηση περιουσιακών στοιχείων - - (82) (82)
Λειτουργικά κέρδη 19.779 (2.038) 7.009 24.750
Χρηματοοικονομικό κόστος (3.288) 66 298 (2.924)
Έσοδα από τοποθετήσεις 1.125 131 - 1.256
Έκτακτα αποτελέσματα (1.840) 1.840 - -
Κέρδη προ φόρων 15.776 (1) 7.307 23.082
Φόρος εισοδήματος - - (5.637) (5.637)
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι (615) - 615 -
Κέρδη μετά φόρων 15.161 (1) 2.285 17.445
Δικαιώματα μειοψηφίας (1) 1 - -

15.160 - 2.285 17.445Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 

 

 Εταιρία 
 Δημοσίευση Προσαρμογές Δ.Π.Χ.Π. Ανακατατάξεις 

 
 01.01.2004-
31.12.2004  

 01.01.2004-
31.12.2004  

 01.01.2004-
31.12.2004  

 01.01.2004-
31.12.2004  

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 908.176 (60.628) - 847.548
Κόστος πωληθέντων (705.035) 35.216 (1.825) (671.644)
Μικτό κέρδος 203.141 (25.412) (1.825) 175.904
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.650 (161) - 3.489
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης (187.674) 24.228 8.503 (154.943)
Υποτίμηση περιουσιακών στοιχείων - - (82) (82)
Λειτουργικά κέρδη 19.117 (1.345) 6.596 24.368
Χρηματοοικονομικό κόστος (3.280) 59 298 (2.923)
Έσοδα από τοποθετήσεις 904 45 - 949
Έκτακτα αποτελέσματα (645) 645 - -
Κέρδη προ φόρων 16.096 (596) 6.894 22.394
Φόρος εισοδήματος - - (6.365) (6.365)
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι (596) 596 - -
Κέρδη μετά φόρων 15.500 - 529 16.029
Δικαιώματα μειοψηφίας - - - -

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 15.500 - 529 16.029
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Αντίστοιχα, η μεταβολή που επήλθε στον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31.12.2004 λόγω της 
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. έχει ως ακολούθως: 

   Όμιλος  
  ΕΓΛΣ Ανακατατάξεις Προσαρμογές Δ.Π.Χ.Π. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.  31.12.2004   31.12.2004   31.12.2004   31.12.2004  
      
Πάγιο Ενεργητικό      
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, 

ά ό
1 134.027 (57) 17.312 151.282

Επενδύσεις σε ακίνητα                  - 57                   - 57
Υπεραξία επιχείρησης  2 78.910                       - (9.198) 69.712
Aσώματα πάγια - Έξοδα εγκατάστασης 1 177 (177) 23 23
Θυγατρικές Εταιρίες  72 (72)                    -                 -
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  4.170 698                    - 4.868
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 3                 -                        - 4.328 4.328

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  217.356 449 12.465 230.270

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα 4 94.948 (4.074) (8.104) 82.770
Απαιτήσεις από Εμπορική δραστηριότητα  11.856 3.226                    - 15.082
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 5 3.102 (2.987)                     - 115
Έξοδα επόμενης χρήσεως  219 10                     - 229
Λοιπές Απαιτήσεις - Έσοδα χρήσεως 

έ
 12.656 (11.167)                     - 1.489

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 6 38.425 (25.312)                     - 13.113

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  161.206 (40.304) (8.104) 112.798

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  378.562 (39.855) 4.361 343.068

   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια Κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο  19.099 -                     - 19.099
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 7 44.709             - (31.149) 13.560
Αποθεματικά 7 33.387                        - (3.330) 30.057
Συσσωρευμένα κέρδη / (ζημιές) - Υπόλοιπο 

έ
8 (15.737)                          - 7.551 (8.186)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   81.458   - (26.928) 54.530

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  9 44.138                        - (16.166) 27.972
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 10 1.310                        - 9.310 10.620
Χρηματοοικονομικά παράγωγα 9                  -                        - 16.656 16.656
Προβλέψεις  2.964 (1.886)                    - 1.078
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  422                        -                    - 422

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  48.834 (1.886) 9.800 56.748

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   15.400 -                     - 15.400
Υποχρεώσεις από Εμπορική Δραστηριότητα 6 211.709 (37.692)                     - 174.017
Έξοδα  χρήσεως πληρωτέα 11 6.216 792 1.845 8.853
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 12 6.800 (9.458) 19.644 16.986
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  8.145 8.389                      - 16.534

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  248.270 (37.969) 21.489 231.790

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  378.562 (39.855) 4.361 343.068
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων     

                                  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)                  

 

Σημειώσεις 
 

1. Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων, επαναφοράς της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης βάσει φορολογικών νόμων (Ν.2065/92 κλπ) στο 

ιστορικό κόστος και επανεκτίμησης των παγίων στοιχείων των θυγατρικών εταιριών που εξαγοράστηκαν το 2001 

εντός του πρώτου έτους από την εξαγορά. 

2. Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και όχι βάσει του Ν.2166/93 

3. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

4. Καταλογισμός αναλογίας εσόδων από προμηθευτές σε απόθεμα. 

5. Συμψηφισμός Προκαταβολής Φόρου με Φόρο Εισοδήματος Πληρωτέο 

6. Μεταφορά επιταγών με ημερομηνία λήξης πριν την ημερομηνία Ισολογισμού, από υποχρεώσεις σε διαθέσιμα 

7. Αναπροσαρμογή Καθαρής Θέσης έτσι ώστε ν' απεικονίζεται η απορρόφηση της θυγατρικής ΤΡΟΦΟ Α.Ε. με βάση τα 

Δ.Π.Χ.Π. και όχι με βάση τον Ν.2166/93 όπως εμφανιζόταν στον Ελληνικό Ισολογισμό. 

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

9. Αναγνώριση των παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους και των 

συναλλαγματικών διαφορών  που προέκυψαν από την αποτίμηση δανείου σε ξένο νόμισμα. 

10. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π.  

11. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας αδείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

12. Δ.Π.Χ.Π.: Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999 – 2000. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ: Συμψηφισμός Προκαταβολής 

Φόρου με Φόρο Εισοδήματος Πληρωτέο και μεταφορά Λοιπών Φόρων Πληρωτέων 
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   Εταιρία  
  ΕΓΛΣ Ανακατατάξεις Προσαρμογές Δ.Π.Χ.Π. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.  31.12.2004   31.12.2004   31.12.2004   31.12.2004  

Πάγιο Ενεργητικό      
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 1 124.443 (13) 16.082 140.512

Επενδύσεις σε ακίνητα  - 13 - 13

Υπεραξία επιχείρησης  2 71.785 - (2.073) 69.712

Aσώματα πάγια - Έξοδα εγκατάστασης  139 (139) - -

Θυγατρικές Εταιρίες 3 20.147 (72) (12.700) 7.375

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  4.072 698 - 4.770

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 4 - - 3.225 3.225

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  220.586 487 4.534 225.607

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα 5 88.655 (3.586) (7.997) 77.072

Απαιτήσεις από Εμπορική δραστηριότητα  22.931 3.054 - 25.985

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 6 2.986 (2.986) - -

Έξοδα επόμενης χρήσεως  200 10 - 210
Λοιπές Απαιτήσεις - Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα  12.302 (10.841) - 1.461

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 7 29.122 (21.802) - 7.320

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  156.196 (36.151) (7.997) 112.048

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  376.782 (35.664) (3.463) 337.655

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια Κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο  19.099 - - 19.099

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 8 44.709 - (31.149) 13.560

Αποθεματικά 8 33.666 - (3.330) 30.336
Συσσωρευμένα κέρδη / (ζημιές) - Υπόλοιπο 
εις νέο 9 (8.079) - 4.092 (3.987)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  89.395 - (30.387) 59.008

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 10 44.138 - (16.166) 27.972

Συνταξιοδοτικά προγράμματα 11 1.237 - 8.889 10.126

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 10 - - 16.656 16.656

Προβλέψεις  2.547 (1.628) - 919

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  421 - - 421

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  48.343 (1.628) 9.379 56.094

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   15.400                       -                          - 15.400

Υποχρεώσεις από Εμπορική Δραστηριότητα 7 203.071 (33.690)                          - 169.381

Έξοδα  χρήσεως πληρωτέα 12 5.916 874 1.696 8.486

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 13 6.766 (9.422) 15.849 13.193

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  7.891 8.202                          - 16.093

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  239.044 (34.036) 17.545 222.553

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  376.782 (35.664) (3.463) 337.655
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Σημειώσεις: 

 

1. Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων, επαναφοράς της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης βάσει φορολογικών νόμων (Ν.2065/92 κλπ) στο 

ιστορικό κόστος και επανεκτίμησης των παγίων στοιχείων των θυγατρικών εταιριών που εξαγοράστηκαν το 2001 

εντός του πρώτου έτους από την εξαγορά. 

2. Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και όχι βάσει του Ν.2166/93 

3. Διαφορά στην αποτίμηση συμμετοχών σε θυγατρική (συμπεριλαμβάνεται και η .επίπτωση φορολογικού ελέγχου 

χρήσεων 1999 – 2000). 

4. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

5. Καταλογισμός αναλογίας εσόδων από προμηθευτές σε απόθεμα. 

6. Συμψηφισμός Προκαταβολής Φόρου με Φόρο Εισοδήματος Πληρωτέο. 

7. Μεταφορά επιταγών με ημερομηνία λήξης πριν την ημερομηνία Ισολογισμού, από υποχρεώσεις σε διαθέσιμα. 

8. Αναπροσαρμογή Καθαρής Θέσης έτσι ώστε ν' απεικονίζεται η απορρόφηση της θυγατρικής ΤΡΟΦΟ Α.Ε. με βάση τα 

Δ.Π.Χ.Π. και όχι με βάση τον Ν.2166/93 όπως εμφανιζόταν στον Ελληνικό Ισολογισμό. 

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

10. Αναγνώριση των παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους και των 

συναλλαγματικών διαφορών  που προέκυψαν από την αποτίμηση δανείου σε ξένο νόμισμα. 

11. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π.  

12. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας αδείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

13. Δ.Π.Χ.Π.: Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999 – 2000. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ: Συμψηφισμός Προκαταβολής 

Φόρου με Φόρο Εισοδήματος Πληρωτέο και μεταφορά Λοιπών Φόρων Πληρωτέων. 
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Τέλος η μεταβολή που επήλθε στον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31.12.2003 λόγω της μετάβασης στα 
Δ.Π.Χ.Π. έχει ως ακολούθως: 

   Όμιλος  
  ΕΓΛΣ Ανακατατάξεις Προσαρμογές Δ.Π.Χ.Π. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.  31.12.2003   31.12.2003   31.12.2003   31.12.2003  
Πάγιο Ενεργητικό      
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, 
εγκαταστάσεις και  εξοπλισμός 1 119.528 (102) 16.227 135.653
Επενδύσεις σε ακίνητα 1 - 64 - 64
Υπεραξία επιχείρησης  2 65.328 - 4.385 69.713
Aσώματα πάγια - Έξοδα εγκατάστασης 1 219 38 (147) 110
Θυγατρικές Εταιρίες  47 (47) - -
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  3.347 15.316 - 18.663
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 3 - - 2.259 2.259

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  188.469 15.269 22.724 226.462

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα 4 94.842 (5.145) (5.939) 83.758
Απαιτήσεις από Εμπορική δραστηριότητα  26.031 4.854 - 30.885
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος  3.079 (2.964) - 115
Έξοδα επόμενης χρήσεως 5 223 10 15 248
Λοιπές Απαιτήσεις - Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα  41.205 (38.901) - 2.304
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 6 33.433 (14.775) - 18.658
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  198.813 (56.921) (5.924) 135.968

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  387.282 (41.652) 16.800 362.430

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια Κεφάλαια 
Μετοχικό κεφάλαιο  19.099 -                      - 19.099
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  13.560 -                      - 13.560
Αποθεματικά  25.051 -                       - 25.051
Συσσωρευμένα κέρδη / (ζημιές) - Υπόλοιπο 
εις νέο 7 (14.191) 3.056 (6.434) (17.569)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας  43.519 3.056 (6.434) 40.141
Δικαιώματα μειοψηφίας  - - -   -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   43.519 3.056 (6.434) 40.141

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  8 44.138 - (13.972) 30.166
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 9 960 - 8.343 9.303
Χρηματοοικονομικά παράγωγα 8                     - - 14.760 14.760
Προβλέψεις  1.630 (341)                - 1.289
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  253 34                   - 287

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  46.981 (307) 9.131 55.805
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   64.940                       -                        - 64.940
Υποχρεώσεις από Εμπορική Δραστηριότητα 6 206.627 (57.542)                         - 149.085
Έξοδα  χρήσεως πληρωτέα 10 6.687 (400) 2.164 8.451
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 11 7.663 (6.189) 11.939 13.413
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12 10.865 19.730                   - 30.595

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  296.782 (44.401) 14.103 266.484

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  387.282 (41.652) 16.800 362.430
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Σημειώσεις 

 
1. Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων, επαναφοράς της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης βάσει φορολογικών νόμων 
(Ν.2065/92 κλπ) στο ιστορικό κόστος και επανεκτίμησης των παγίων στοιχείων των θυγατρικών εταιριών 
που εξαγοράστηκαν το 2001 εντός του πρώτου έτους από την εξαγορά. 

2. Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και όχι βάσει του Ν.2166/93 
3. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 
4. Καταλογισμός αναλογίας εσόδων από προμηθευτές σε απόθεμα. 
5. Λοιπά 
6. Μεταφορά επιταγών με ημερομηνία λήξης πριν την ημερομηνία Ισολογισμού, από υποχρεώσεις σε 

διαθέσιμα 
7. Επίπτωση στην Καθαρή θέση από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.  (βλέπε Πίνακα Προσαρμογών Καθαρής 

Θέσης) 
8. Αναγνώριση των παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους και 

των συναλλαγματικών διαφορών  που προέκυψαν από την αποτίμηση δανείου σε ξένο νόμισμα. 
9. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Π.  
10. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας αδείας σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π. 
11. Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999 – 2000 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ: Συμψηφισμός Προκαταβολής 

Φόρου με Φόρο Εισοδήματος Πληρωτέο και μεταφορά Λοιπών Φόρων Πληρωτέων 
12. Προσαρμογή μερίσματος χρήσης 2003 (καταχωρημένο σε "Μερίσματα Πληρωτέα" σε Ελληνικό 

Ισολογισμό χρήσης 2003) 
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   Εταιρία  
  ΕΓΛΣ Ανακατατάξεις Προσαρμογές Δ.Π.Χ.Π. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.  31.12.2003  31.12.2003  31.12.2003  31.12.2003 
Πάγιο Ενεργητικό      
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 1 77.253 - 12.644 89.897
Επενδύσεις σε ακίνητα  - - - -
Υπεραξία επιχείρησης   - - - -
Aσώματα πάγια - Έξοδα εγκατάστασης  43 - - 43
Θυγατρικές Εταιρίες  84.714 - - 84.714
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  2.775 15.269 - 18.044
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 2 - - 1.983 1.983

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  164.785 15.269 14.627 194.681

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα 3 75.327 (3.007) (5.570) 66.750
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα  76.643 2.746 - 79.389
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος  2.658 (2.658) - -
Έξοδα επόμενης χρήσεως  174 8 - 182
Λοιπές Απαιτήσεις - Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα  37.147 (36.218) - 929
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 4 21.859 (13.837) - 8.022

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  213.808 (52.966) (5.570) 155.272

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  378.593 (37.697) 9.057 349.953

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια Κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο  19.099 - - 19.099
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  13.560 - - 13.560
Αποθεματικά 5 25.051 - 5 25.056
Συσσωρευμένα κέρδη / (ζημιές) - Υπόλοιπο 
εις νέο 5 5.006 3.056 344 8.406

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   62.716 3.056 349 66.121

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  6 44.138 - (13.972) 30.166
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 7 846 - 6.139 6.985
Χρηματοοικονομικά παράγωγα 6 - - 14.760 14.760
Προβλέψεις  883 (197) - 686
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  168 - - 168

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  46.035 (197) 6.927 52.765

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   63.440 - - 63.440
Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα 4 184.213 (53.485) - 130.728
Έξοδα  χρήσεως πληρωτέα 8 5.693 (510) 1.880 7.063
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 9 7.250 (5.472) (99) 1.679
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  9.246 18.911 - 28.157

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  269.842 (40.556) 1.781 231.067

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  378.593 (37.697) 9.057 349.953
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Σημειώσεις 

 

1. Επαναπροσδιορισμός αξίας παγίων, λόγω χρησιμοποίησης του ωφέλιμου χρόνου ζωής για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων, επαναφοράς της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης βάσει φορολογικών νόμων (Ν.2065/92 κλπ) στο 

ιστορικό κόστος και επανεκτίμησης των παγίων στοιχείων των θυγατρικών εταιριών που εξαγοράστηκαν το 2001 

εντός του πρώτου έτους από την εξαγορά. 

2. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

3. Καταλογισμός αναλογίας εσόδων από προμηθευτές σε απόθεμα. 

4. Μεταφορά επιταγών με ημερομηνία λήξης πριν την ημερομηνία Ισολογισμού, από υποχρεώσεις σε διαθέσιμα 

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

6. Αναγνώριση των παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους και των 

συναλλαγματικών διαφορών  που προέκυψαν από την αποτίμηση δανείου σε ξένο νόμισμα. 

7. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π.  

8. Προσαρμογή της πρόβλεψης για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας αδείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

9. Λοιπά 
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6.40 Σημείωση επί των Ταμειακών Ροών 
 

Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη κατάσταση ταμειακών ροών αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Όμιλος  Εταιρία 
 2005 2004  2005 2004 
Προβλέψεις απομείωσης 62 82 62 82 
Δικαστικές υποθέσεις  856 (210) 876 (280) 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 1.823 1.317 1.735 1.263 
Πρόστιμο Επιτροπής Ανταγωνισμού 739 - 739 - 

Επισφαλείς απαιτήσεις  (139) 1.165 (94) 121 

Σύνολο 3.341 2.354 3.318 1.186 
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7. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας  
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε. 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της  
Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας 
ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης 
στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχος μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της 
Διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και 
την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. 
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσης μας. 

Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση 
της Εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η Εταιρία τυγχάνει μητρική), κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου καθώς και τις μεταβολές των ιδίων 
κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο 
της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.  

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη 
σημείωση 37.α επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στη τρέχουσα φορολογική θέση 
της Εταιρίας και του Ομίλου και ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών 
ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2006 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Νικόλαος Σοφιανός 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12231 

Λ. Κηφισίας 250-254, 152 31 Χαλάνδρι 
Deloitte. 
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7.1   Αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τις Παρατηρήσεις του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή  

 

Η μόνη παρατήρηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή τόσο για την Εταιρία όσο και για τον Όμιλο, αφορά 
φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις  και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθεί. 
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8. Τροποποίηση των Δημοσιευμένων Ενδιάμεσων Καταστάσεων της χρήσης 2005 
βάσει της Ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 24ης Μαρτίου 2006 

 
Σύμφωνα με την από 24/03/2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την από 23/03/2006 με 
Α.Π. 118  διευκρινιστικής οδηγίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με θέμα «Επί προβλημάτων 
της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» θα θέλαμε να 
ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό ότι με τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2005 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. η Εταιρία προέβη  σε τροποποιήσεις σε σχέση με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 
Εντός του 2005 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος ο οποίος βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία 
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. Συγκεκριμένα την 23 Δεκεμβρίου 2005, η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατέληξε 
σε συμβιβασμό με τις Ελληνικές φορολογικές αρχές για την διευθέτηση φορολογικού ελέγχου των εταιριών 
ΤΡΟΦΟ Α.Ε. και ΕΝΑ Α.Ε. για τα έτη προ της εξαγοράς των δύο αυτών εταιριών από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ», ήτοι στις 
αρχές του έτους 2001. Σύφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Π. 1 Παράρτημα Β, Παράγραφος ζ ii, επιτρέπεται η υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις αναπροσαρμογή της υπεραξίας, που προκύπτει από την εξαγορά και συνένωση 
επιχειρήσεων πριν από την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. Με βάση τα όσα ορίζονται στις ανωτέρω πρόνοιες 
του Δ.Π.Χ.Π. 1, ο εν λόγω φορολογικός συμβιβασμός απεικονίστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ως αύξηση της υπεραξίας που αφορά την εξαγορά κατά 10.232 Ευρώ και ως μείωση κατά 
1.806 χιλιάδες Ευρώ της Καθαρής Θέσης του ενοποιημένου Ισολογισμού έναρξης 2004, το πρώτο έτος εφαρμογής 
των Δ.Π.Χ.Π. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ». Η επίπτωση του συμβιβασμού αυξάνεται και  με μία φορολογική 
επιβάρυνση ύψους 11.150 χιλιάδες Ευρώ από τη μη αναγνώριση φορολογικών ζημιών του έτους 2000. Από την 
επίπτωση αυτή ποσό 10.136 χιλιάδων Ευρώ επιβάρυνε την Καθαρή Θέση της 31/12/2004 και ποσό 1.014 χιλιάδων 
Ευρώ τα αποτελέσματα του 2005 (σημ. 38 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη Περίοδο 1 Ιανουαρίου 
- 31 Δεκεμβρίου 2005). Επί πλέον έγιναν για την ορθότερη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
ανακατατάξεις μεταξύ ορισμένων θέσεων του ισολογισμού.  Η επίδραση των ανωτέρω λογιστικών χειρισμών στις 
ήδη δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές, καταστάσεις συμπεριλαμβανομένου και του ισολογισμού έναρξης έχει, 
ως εξής: 
 
Τρίμηνο λήξεως 31/03/2005 
 
Οι τροποποιήσεις που έγιναν σε σχέση με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
31/03/2005 έχουν ως εξής: 
 
Α) Όμιλος 
 
1)      Ισολογισμός 31/12/2004 
1.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 230.270 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 229.327 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.2) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από πελάτες» 15.082 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 14.675 χιλιάδες 

Ευρώ. 
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1.3) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 1.833 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 14.158 χιλιάδες 
Ευρώ. 

1.4) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 216.390 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 
208.664 χιλιάδες Ευρώ. 

1.5) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 54.530 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 73.231 
χιλιάδες Ευρώ. 

 
2)      Ισολογισμός 31/03/2005 
2.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 227.967 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 226.202 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.2) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 9.699 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 12.356 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.3) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 221.280 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

204.294 χιλιάδες Ευρώ. 
2.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 54.144 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 72.022 

χιλιάδες Ευρώ. 
 
 
3)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2004-31/03/2004 
3.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» -1.237 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -1.796 χιλιάδες Ευρώ. 
3.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» 1.101 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 1.660 χιλιάδες Ευρώ. 
 
4)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2005-31/03/2005 
4.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 756 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 1.578 χιλιάδες Ευρώ. 
4.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» -387 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου  –1.209 χιλιάδες Ευρώ. 
 
5)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 31/03/2004 
5.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 40.141 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 58.343 

χιλιάδες Ευρώ. 
5.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 1.101 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

1.660 χιλιάδες Ευρώ. 
5.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 38.186 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 57.038 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
6)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 31/03/2005 
6.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 54.530 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 73.231 

χιλιάδες Ευρώ. 
6.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» -387 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου        

-1.209 χιλιάδες Ευρώ. 
6.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 54.144 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 72.022 χιλιάδες 

Ευρώ. 
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7)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2004 
7.1) Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -7.653 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 8.706 

χιλιάδες Ευρώ. 
7.2) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 3.462 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 5.396 χιλιάδες Ευρώ. 
7.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 40.141 χιλιάδες 

Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 58.434 χιλιάδες Ευρώ. 
 
8)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2005 
8.1) Στη γραμμή «Αναπροσαρμογή Καθαρής Θέσης έτσι ώστε ν' απεικονίζεται η απορρόφηση της θυγατρικής 

ΤΡΟΦΟ Α.Ε. με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και όχι με βάση τον Ν.2166/93 όπως εμφανιζόταν στον Ελληνικό 
Ισολογισμό» 3.284 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -5.622 χιλιάδες Ευρώ. 

8.2) Στη γραμμή «Διαφορά στην αποτίμηση συμμετοχών σε θυγατρική» -8.906 χιλιάδες Ευρώ αντί του 
δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 

8.3) Στη γραμμή «Διαφορά στην απαλοιφή συμμετοχών σε θυγατρική» 8.906 χιλιάδες Ευρώ αντί του 
δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 

8.4) Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -21.236 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου –3.764 
χιλιάδες Ευρώ. 

8.5) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 2.234 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.764 χιλιάδες Ευρώ. 

8.6) Στη γραμμή «Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999-2000» -7.606 χιλιάδες Ευρώ αντί του 
δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 

8.7) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 54.530 χιλιάδες 
Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 73.231 χιλιάδες Ευρώ. 

 
Β) Εταιρία 
 
1)      Ισολογισμός 31/12/2004 
1.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 225.607 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 228.459 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.2) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από πελάτες» 25.985 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 27.172 χιλιάδες Ευρώ 
1.3) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 1.671 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 12.456 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.4) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 207.153 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

203.276 χιλιάδες Ευρώ. 
1.5) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 59.008 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 77.709 

χιλιάδες Ευρώ. 
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2)      Ισολογισμός 31/03/2005 
2.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 223.775 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 225.803 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.2) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 6.617 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 9.274 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.3) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 211.880 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

198.687 χιλιάδες Ευρώ. 
2.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 59.489 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 77.367 

χιλιάδες Ευρώ. 
 
3)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2004-31/03/2004 
3.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 528 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -3 χιλιάδες Ευρώ. 
3.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» 84 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 615 χιλιάδες Ευρώ. 
 
4)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2005-31/03/2005 
4.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 465 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 1.288 χιλιάδες Ευρώ. 
4.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» 481 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου –342 χιλιάδες Ευρώ. 
 
5)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 31/03/2004 
5.1) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 84 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 615 

χιλιάδες Ευρώ. 
5.2) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 63.149 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 63.680 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
6)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 31/03/2005 
6.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 59.008 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 77.709 

χιλιάδες Ευρώ. 
6.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 481 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου –342 

χιλιάδες Ευρώ. 
6.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 59.489 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 77.367 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
7)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2005 
7.1) Στη γραμμή «Αναπροσαρμογή Καθαρής Θέσης έτσι ώστε ν' απεικονίζεται η απορρόφηση της θυγατρικής 

ΤΡΟΦΟ Α.Ε. με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και όχι με βάση τον Ν.2166/93 όπως εμφανιζόταν στον Ελληνικό 
Ισολογισμό» 3.284 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -5.622 χιλιάδες Ευρώ. 

7.2) Στη γραμμή «Διαφορά στην αποτίμηση συμμετοχών σε θυγατρική» -8.906 χιλιάδες Ευρώ αντί του 
δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 

7.3) Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -14.111 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου –5.546 
χιλιάδες Ευρώ. 
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7.4) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 1.073 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.603 χιλιάδες Ευρώ. 

7.5) Στη γραμμή «Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999-2000» -7.606 χιλιάδες Ευρώ αντί του 
δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 

7.6) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 59.008 χιλιάδες 
Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 77.709 χιλιάδες Ευρώ. 

 
 
Τρίμηνο λήξεως 30/06/2005 
Οι τροποποιήσεις που έγιναν σε σχέση με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
30/06/2005 έχουν ως εξής: 
 
Α) Όμιλος 
 
1)      Ισολογισμός 31/12/2004 
1.1) Στη γραμμή «Υπεραξία επιχείρησης» 69.712 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 60.252 χιλιάδες Ευρώ. 
1.2) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο» 4.328 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 6.858 

χιλιάδες Ευρώ 
1.3) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα» 15.082 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

14.742 χιλιάδες Ευρώ. 
1.4) Στη γραμμή «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» 115 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 2.772 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.5) Στη γραμμή «Έξοδα επόμενης χρήσης» 229 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 218 χιλιάδες Ευρώ. 
1.6) Στη γραμμή «Λοιπές απαιτήσεις-Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» 1.489 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

1.479 χιλιάδες Ευρώ. 
1.7) Στη γραμμή «Συσσωρευμένα κέρδη – Υπόλοιπο εις νέο» -8.186 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

4.528 χιλιάδες Ευρώ. 
1.8) Στη γραμμή «Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα» 174.017 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

173.667 χιλιάδες Ευρώ. 
1.9) Στη γραμμή «Έξοδα χρήσεως πληρωτέα» 8.853 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 17.085 χιλιάδες 

Ευρώ.  
1.10) Στη γραμμή «Φόρος εισοδήματος πληρωτέος» 16.986 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 0 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.11) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 16.534 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 8.290 

χιλιάδες Ευρώ. 
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2)      Ισολογισμός 30/06/2005 
2.1) Στη γραμμή «Υπεραξία επιχείρησης» 69.712 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 60.252 χιλιάδες Ευρώ. 
2.2) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο» 2.750 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.483 

χιλιάδες Ευρώ. 
2.3) Στη γραμμή «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» 115 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 2.787 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.4) Στη γραμμή «Λοιπές απαιτήσεις – ‘Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» 1.568 χιλιάδες Ευρώ αντί του 

δημοσιευμένου 1.554 χιλιάδες Ευρώ. 
2.5) Στη γραμμή «Συσσωρευμένα κέρδη – Υπόλοιπα εις νέο» -4.618 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

6.299 χιλιάδες Ευρώ. 
2.6) Στη γραμμή «Φόρος εισοδήματος πληρωτέος» 16.986 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 0 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
3)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2004-30/06/2004 
3.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 1.101 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -971 χιλιάδες Ευρώ. 
3.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» 4.977 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 7.049 χιλιάδες Ευρώ. 
 
4)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2005-30/06/2005 
4.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 1.587 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.384 χιλιάδες Ευρώ. 
4.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» 3.568 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 1.771 χιλιάδες Ευρώ. 
 
5)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/06/2004 
5.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 40.141 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 44.653 

χιλιάδες Ευρώ. 
5.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 4.977 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

7.049 χιλιάδες Ευρώ. 
5.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 42.062 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 48.646 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
6)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/06/2005 
6.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 54.530 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 67.244 

χιλιάδες Ευρώ. 
6.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 3.568 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

1.771 χιλιάδες Ευρώ. 
6.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 58.098 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 69.015 χιλιάδες 

Ευρώ. 
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7)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2004 
7.1) Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -7.653 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου –5.075 

χιλιάδες Ευρώ. 
7.2) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 3.462 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 5.396 χιλιάδες Ευρώ. 
7.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 40.141 χιλιάδες 

Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 44.653 χιλιάδες Ευρώ. 
 
8)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2005 
8.1)  Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -21.236 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου –

18.658 χιλιάδες Ευρώ. 
8.2) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 2.234 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.764 χιλιάδες Ευρώ. 
8.3) Στη γραμμή «Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999-2000» -7.606 χιλιάδες Ευρώ αντί του 

δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 
8.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 54.530 χιλιάδες 

Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 67.244 χιλιάδες Ευρώ. 
 
Β) Εταιρία 
 
1)      Ισολογισμός Έναρξης 
1.1) Στη γραμμή «Υπεραξία επιχείρησης» 69.712 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 60.252 χιλιάδες Ευρώ. 
1.2) Στη γραμμή «Θυγατρικές εταιρίες» 7.375 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 11.169 χιλιάδες Ευρώ.  
1.3) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο» 3.225 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 5.755 

χιλιάδες Ευρώ. 
1.4) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα» 25.985 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

25.995 χιλιάδες Ευρώ. 
1.5) Στη γραμμή «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» 0 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 2.658 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.6) Στη γραμμή «Έξοδα επόμενης χρήσης» 210 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 197 χιλιάδες Ευρώ. 
1.7) Στη γραμμή «Λοιπές απαιτήσεις-Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» 1.461 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

1.451 χιλιάδες Ευρώ. 
1.8) Στη γραμμή «Συσσωρευμένα κέρδη – Υπόλοιπο εις νέο» -3.987 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

8.730 χιλιάδες Ευρώ. 
1.9) Στη γραμμή «Έξοδα χρήσεως πληρωτέα» 8.486 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 16.312 χιλιάδες 

Ευρώ.  
1.10) Στη γραμμή «Φόρος εισοδήματος πληρωτέος» 13.193 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 0 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.11) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 16.093 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 8.256 

χιλιάδες Ευρώ. 
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2)      Ισολογισμός 30/06/2005 
2.1) Στη γραμμή «Υπεραξία επιχείρησης» 69.712 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 60.252 χιλιάδες Ευρώ. 
2.2) Στη γραμμή «Θυγατρικές εταιρίες» 7.375 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 11.169 χιλιάδες Ευρώ. 
2.3) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο» 1.813 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 2.546 

χιλιάδες Ευρώ. 
2.4) Στη γραμμή «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» 0 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 2.672 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.5) Στη γραμμή «Λοιπές απαιτήσεις – ‘Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» 1.536 χιλιάδες Ευρώ αντί του 

δημοσιευμένου 1.521 χιλιάδες Ευρώ. 
2.6) Στη γραμμή «Συσσωρευμένα κέρδη – Υπόλοιπα εις νέο» -394 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

10.523 χιλιάδες Ευρώ.  
2.7) Στη γραμμή «Φόρος εισοδήματος πληρωτέος» 13.193 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 0 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
3)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2004-30/06/2004 
3.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 2.012 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -5 χιλιάδες Ευρώ. 
3.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» 2.742 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.759 χιλιάδες Ευρώ. 
 
4)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2005-30/06/2005 
4.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 1.422 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.218 χιλιάδες Ευρώ. 
4.2) Στη γραμμή «Κέρδη μετά φόρων» 3.593 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 1.796 χιλιάδες Ευρώ. 
 
5)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/06/2004 
5.1) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 2.742 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

4.759 χιλιάδες Ευρώ. 
5.2) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 65.807 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 67.824 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
6)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/06/2005 
6.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 59.008 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 71.721 

χιλιάδες Ευρώ. 
6.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 3.593 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

1.796 χιλιάδες Ευρώ. 
6.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 62.601 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 73.517 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
7)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2005 
7.1) Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -14.111 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου                

–11.533 χιλιάδες Ευρώ. 
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7.2) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 1.073 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.603 χιλιάδες Ευρώ. 

7.3) Στη γραμμή «Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999-2000» -7.606 χιλιάδες Ευρώ αντί του 
δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 

7.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 59.008 χιλιάδες 
Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 71.721 χιλιάδες Ευρώ. 

 
 
Τρίμηνο λήξεως 30/09/2005 
Οι τροποποιήσεις που έγιναν σε σχέση με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
30/09/2005 έχουν ως εξής: 
 
Α) Όμιλος 
 
1)      Ισολογισμός Έναρξης 
1.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 230.270 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 223.340 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.2) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από πελάτες» 15.082 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 14.742 χιλιάδες Ευρώ 
1.3) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 1.833 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.469 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.4) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 216.390 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

199.042 χιλιάδες Ευρώ. 
1.5) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 54.530 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 67.244 

χιλιάδες Ευρώ. 
 
2)      Ισολογισμός 30/09/2005 
2.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 231.381 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 222.726 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.2) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 1.992 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.650 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.3) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 183.975 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

166.989 χιλιάδες Ευρώ. 
2.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 59.720 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 70.709 

χιλιάδες Ευρώ. 
 
3)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2004-30/09/2004 
3.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 2.055 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -480 χιλιάδες Ευρώ. 
3.2) Στη γραμμή «Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» 6.409 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 8.944 χιλιάδες 

Ευρώ. 
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4)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2005-30/09/2005 
4.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 2.435 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.160 χιλιάδες Ευρώ. 
4.2) Στη γραμμή «Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» 5.191 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.466 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
5)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/09/2004 
5.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 40.141 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 44.653 

χιλιάδες Ευρώ. 
5.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 6.409 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

8.944 χιλιάδες Ευρώ. 
5.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 43.494 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 50.541 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
6)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/09/2005 
6.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 54.530 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 67.244 

χιλιάδες Ευρώ. 
6.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 5.190 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

3.465 χιλιάδες Ευρώ. 
6.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 59.721 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 70.710 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
7)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2004 
7.1) Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -7.653 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου –5.075 

χιλιάδες Ευρώ. 
7.2) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 3.462 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 5.396 χιλιάδες Ευρώ. 
7.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 40.141 χιλιάδες 

Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 44.653 χιλιάδες Ευρώ. 
 
8)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2005 
8.1)  Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -21.236 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου          

–18.658 χιλιάδες Ευρώ. 
8.2) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 2.234 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.764 χιλιάδες Ευρώ. 
8.3) Στη γραμμή «Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999-2000» -7.606 χιλιάδες Ευρώ αντί του 

δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 
8.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 54.530 χιλιάδες 

Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 67.244 χιλιάδες Ευρώ. 
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Β) Εταιρία 
 
1)      Ισολογισμός Έναρξης 
1.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 225.607 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 222.471 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.2) Στη γραμμή «Απαιτήσεις από πελάτες» 25.985 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 25.996 χιλιάδες Ευρώ 
1.3) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 1.671 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.305 χιλιάδες 

Ευρώ. 
1.4) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 207.153 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

193.949 χιλιάδες Ευρώ. 
1.5) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 59.008 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 71.721 

χιλιάδες Ευρώ. 
 
2)      Ισολογισμός 30/09/2005 
2.1) Στη γραμμή «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» 228.076 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 223.214 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.2) Στη γραμμή «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» 1.823 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 4.480 χιλιάδες 

Ευρώ. 
2.3) Στη γραμμή «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 173.881 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

160.688 χιλιάδες Ευρώ. 
2.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας» 63.992 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 74.980 

χιλιάδες Ευρώ. 
 
3)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2004-30/09/2004 
3.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 2.299 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου -153 χιλιάδες Ευρώ. 
3.2) Στη γραμμή «Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» 2.809 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 5.261 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
4)      Κατάσταση αποτελεσμάτων 01/01/2005-30/09/2005 
4.1) Στη γραμμή «Μείον φόροι» 1.557 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.282 χιλιάδες Ευρώ. 
4.2) Στη γραμμή «Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» 4.984 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.259 χιλιάδες 

Ευρώ. 
 
5)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/09/2004 
5.1) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 2.809 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

5.261 χιλιάδες Ευρώ. 
5.2) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 65.874 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 68.326 χιλιάδες 

Ευρώ. 
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6)      Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 30/09/2005 
6.1) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης περιόδου» 59.008 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 71.721 

χιλιάδες Ευρώ. 
6.2) Στη γραμμή «Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους» 4.984 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 

3.259 χιλιάδες Ευρώ. 
6.3) Στη γραμμή «Καθαρή θέση λήξης περιόδου» 63.992 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 74.980 χιλιάδες 

Ευρώ.  
 
7)      Πίνακας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης Έναρξης 01/01/2005 
7.1) Στη γραμμή «Προσαρμογή Υπεραξίας Επιχειρήσεως» -14.111 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου          

–11.533 χιλιάδες Ευρώ. 
7.2) Στη γραμμή «Αναγνώριση λοιπών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 1.073 χιλιάδες Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 3.603 χιλιάδες Ευρώ. 
7.3) Στη γραμμή «Επίπτωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1999-2000» -7.606 χιλιάδες Ευρώ αντί του 

δημοσιευμένου 0 χιλιάδες Ευρώ. 
7.4) Στη γραμμή «Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)» 59.008 χιλιάδες 

Ευρώ αντί του δημοσιευμένου 71.721 χιλιάδες Ευρώ. 
 
 
 
 
Σχετικοί πίνακες αναφορικά με τις ανωτέρω τροποποιήσεις είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
(www.ab.gr).
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9. Παράγοντες κινδύνου  
 

Παραπέμπουμε στην παράγραφο 6.37 του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. 

 

10. Εξέλιξη της Τιμής της Μετοχής και Μερισματική Πολιτική  
 
Κατά τη διάρκεια του 2005, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε κατά 31,5%, από τις 
2.786,18 μονάδες στις 31/12/2004 στις 3.663,9 μονάδες στις 31/12/2005. Η τιμή της μετοχής της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
παρουσίασε μείωση κατά 19,4%. Συγκεκριμένα, από τα 14,00 ΕΥΡΩ στις 31/12/2004  έκλεισε στα 11,28 ΕΥΡΩ 
στο τέλος του 2005. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη της τιμής της μετοχής στη διάρκεια του 2005 
καθώς και η μηνιαία αξία και ο όγκος συναλλαγών.  

Εξέλιξη Χρηματιστηριακής Τιμής και Αξίας Συναλλαγών 
 

Ημερομηνία 
Κλείσιμο Μετοχής 

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
(ιστορικές τιμές) 

Κλείσιμο 
Γενικού Δείκτη 

Χ.Α. 
Μήνας 

Μηνιαία Αξία 
Συναλλαγών 
Μετοχής 

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 

Μηνιαίος Όγκος 
Συναλλαγών 
Μετοχής 

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
31-Ιαν-05 12,40 2919,93 Ιανουάριος 2.531.593,70 206.360 

28-Φεβ-05 12,80 3145,16 Φεβρουάριος 2.021.461,62 159.236 
31-Μαρ-05 11,30 2854,91 Μάρτιος 518.001,70 41.855 
28-Απρ-05 11,30 2868,45 Απρίλιος  226.321,30 20.444 
31-Μαϊ-05 12,10 2959,53 Μάιος  504.104,00 46.322 

30-Ιουν-05 12,30 3060,73 Ιούνιος 1.659.210,32 134.367 
29-Ιουλ-05 12,18 3271,78 Ιούλιος 376.904,18 31.552 
31-Αυγ-05 11,44 3231,48 Αύγουστος 2.165.624,85 188.591 
30-Σεπ-05 11,40 3381,96 Σεπτέμβριος 555.560,48 49.214 
31-Οκτ-05 11,00 3307,32 Οκτώβριος 124.458,08 11.242 
30-Νοε-05 10,90 3441,64 Νοέμβριος 20.164.057,80 1.769.481 
31-Δεκ-05 11,28 3663,90 Δεκέμβριος 248.989,16 22.534 

 
Ακολουθεί διάγραμμα με τη σχετική διακύμανση της τιμής της μετοχής της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» σε σχέση με το Γενικό 
Δείκτη του Χ.Α.  
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας 2001-2005, η μερισματική πολιτική της Εταιρίας διαμορφώθηκε ως 
εξής: 

 
 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2005 2004 2003 2002 2001

Συνολικό Μέρισμα (σε χιλιάδες Ευρώ)     3.947 - 3.056 3.056 2.587

Μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)              0,31 -(2) 0,24 0,24 0,26

Αριθμός Μετοχών                                 12.732.720 12.732.720 12.732.720 12.732.720(1) 9.794.400

 

(1) Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων με την έκδοση 
2.938.320 νέων μετοχών, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 3 νέων προς 10 παλαιές 

(2) Την 10η Δεκεμβρίου 2004, με την υπ' αριθμ. Κ2-14950/10.12.04 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε 
η απορρόφηση από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. της κατά 100% θυγατρικής της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Με τη 
συγχώνευση συμψηφίζονται οι  μεταφερόμενες από παρελθούσες χρήσεις ζημίες της απορροφώμενης ΤΡΟΦΟ 
Α.Ε. με τα κέρδη της απορροφώσας Εταιρίας. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ.2 του 
Κ.Ν.2190/1920 δεν ήταν δυνατή η καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2004.  
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11. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005 σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ.στ, της υπ’αριθμ. 7/372/15.02.2006 Απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς   

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, η Εταιρία δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό τις κατωτέρω 
πληροφορίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, www.ab.gr , στη θεματική ενότητα: 
Επενδυτές/ Ανακοινώσεις προς Χ.Α. στις αντίστοιχες ημερομηνίες. 

07/02/2005 :   Έκδοση Ομολογιακού Δανείου  

25/02/2005:   Σκοπούμενες Εταιρικές Πράξεις  

25/02/2005:   Δελτίο Τύπου για τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Χρήσης 2004  

05/04/2005:   Απάντηση σε Ερώτηση του Χ.Α.  

06/04/2005:   Η «AΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  στην  Ένωση Θεσμικών Επενδυτών  

20/04/2005:   Απάντηση σε ερώτηση του Χ.Α.  

22/04/2005:   Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης  

12/05/2005:   Ανακοίνωση Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων του Α Τριμήνου 2005  

12/05/2005:   Δελτίο Τύπου για τη Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων του Α Τριμήνου 2005  

19/05/2005:   Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης  

19/05/2005:   Δελτίο Τύπου της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  

08/07/2005:   Απάντηση σε ερώτηση του Χ.Α.  

11/08/2005:   Δελτίο Τύπου για τα Αποτελέσματα του Α Εξαμήνου  

20/08/2005:   Δελτίο Τύπου για τη Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων του Α Εξαμήνου 2005  

12/10/2005:   Δελτίο Τύπου Παρουσίασης της “AΛΦΑ-ΒΗΤΑ”ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στον ΣΜΕΧΑ  

12/10/2005:   Εκδήλωση με Οικονομικούς Συντάκτες  

09/11/2005:   Δελτίο Τύπου για τη Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων του Γ’ Τριμήνου 2005  

18/11/2005:   Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.  

23/12/2005:   Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σε Συμβιβασμό με τις Φορολογικές Αρχές  

27/12/2005:   Λογιστική Απεικόνιση του Φορολογικού Συμβιβασμού της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

  
Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, η  Βελγική εταιρία Delhaize The Lion Nederland B.V., προέβη στην 
αγορά μετοχών της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  ως ακολούθως: 

Ημερομηνία Συναλλαγής  Αριθμός Μετοχών

26/08/2005 160.703 

15/11/2005 996.760 

21/11/2005 115.809 

 
Με την αγορά των ως άνω μετοχών, η συμμετοχή της εταιρίας Delhaize The Lion Nederland B.V. στο μετοχικό 
κεφάλαιο της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανήλθε στο 60,65%.  
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12. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

12.1 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. της 31.12.2005  

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της Εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

(Α.Μ.Α.Ε. 13363/06/Β/86/17) 
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005 

 
 

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων ανταποκρίνεται με περιεκτικό τρόπο στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του 
Καταστατικού της Εταιρίας. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Με ευχαρίστηση σας εκθέτουμε τα πεπραγμένα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το Έτος 2005, μιας 
χρονιάς δύσκολης για το Ελληνικό λιανεμπόριο. Η σχετική κάμψη στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα και η στροφή 
σημαντικού τμήματος των καταναλωτικών δαπανών προς καινούργιες υπηρεσίες, όπως η κινητή τηλεφωνία και 
φθηνά εισαγόμενα από την Ασία αγαθά, περιόρισε το μερίδιο δαπάνης που κατευθύνεται προς τα ταμεία των 
σουπερμάρκετ. Όπως είναι φυσικό, ο αγώνας για τη διεκδίκηση ποσοστού αυτού του μεριδίου έγινε οξύτερος και 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραδοσιακών ελληνικών αλυσίδων και των νέο-εισερχόμενων ξένων που αυξάνουν 
συνεχώς το πλήθος των καταστημάτων τους, έγινε όλο και περισσότερο έντονος.  

Επιπροσθέτως, ο κλάδος των τροφίμων βρέθηκε κατά τη διάρκεια του 2005 μπροστά σε μια σειρά από «κρίσεις 
εμπιστοσύνης» που αφορούσαν διάφορες κατηγορίες προϊόντων του. Προϊόντα όπως το κρέας, τα πουλερικά, τα 
γαλακτοκομικά και τέλος ακόμη και το ελληνικό μέλι, βρέθηκαν στο στόχαστρο έντονης κριτικής ως προς την 
ακίνδυνη για την υγεία κατανάλωσή τους. Κάθε μια από τις παραπάνω «κρίσεις» είχε άμεση και σημαντική 
επίπτωση στις πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων η δε περίοδος ανάκαμψης ορισμένες φορές 
υπήρξε ιδιαίτερα μακρά.   

Εκτός όμως από τις δυσκολίες του κλάδου, η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» βρέθηκε μέσα στο 2005 αντιμέτωπη με δύο ειδικές 
αντιξοότητες που της δημιούργησαν οι κρατικές αρχές: Την επιβολή ενός υψηλού προστίμου από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού και το  αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου της ΤΡΟΦΟ για τις τελευταίες χρήσεις τις οποίες είχε 
διαχειριστεί η προηγούμενη διοίκηση αυτής της εταιρίας. 
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Τα αποτελέσματα που σας παρουσιάζουμε με ευχαρίστηση, αποδεικνύουν ότι η Εταιρία αντιμετώπισε με επιτυχία 
όλες τις δυσκολίες, τόσο αυτές που αφορούσαν γενικά τον κλάδο όσο και αυτές που αφορούσαν την ίδια. Κατά 
συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο και  η Διοίκηση μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μετόχων και 
να προτείνουν την καταβολή μερίσματος € 0,31 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο που διανεμήθηκε 
ποτέ από την  Εταιρία, αποζημιώνοντας έτσι μερικώς τους μετόχους για τη μη καταβολή μερίσματος το 2005.  

Οι παραπάνω επιτυχίες οφείλονται, χωρίς καμία αμφιβολία, στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του 
προσωπικού μας που στο τέλος του 2005  αριθμούσε 6.472 άτομα. Το ύψος των πωλήσεων είναι προϊόν του 
μόχθου των εργαζομένων μας σε όλες τις κλίμακες, κυρίως εκείνων που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» 
εξυπηρέτησης των πελατών μας. Η επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε χάρη στην 
ικανότητα, την πείρα και τον επαγγελματισμό των στελεχών μας καθώς και στη συμπαράσταση της ειδικής 
εμπειρίας των στελεχών της Delhaize. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, επιθυμούμε να 
εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες για όλα και σε όλους. 

Συνοπτικά, τα Οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας, κατά το 2005, εξελίχθηκαν ως ακολούθως: 

Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ανήλθε σε 880,3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 847,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2004, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9%. Παρά την υποτονική λειτουργία της αγοράς και τον έντονο ανταγωνισμό των 
τιμών καθώς και τη μείωση των τιμών σε 2.000 προϊόντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης, η  
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» κατόρθωσε να διατηρήσει την ισχυρή της παρουσία στον κλάδο.  

 Τα Μικτά Αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 6,1% από 175,9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2004 σε 186,7  εκατομμύρια 
ΕΥΡΩ το 2005, αύξηση μεγαλύτερη από αυτή του Κύκλου Εργασιών. Η σύγκριση αυτή  επιβεβαιώνει ότι η Εταιρία 
ασκεί ορθή εμπορική πολιτική και αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων. 

Οι Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε 167,2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 155,0 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2004 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,9%. Σημειώνεται ότι στο ποσό των δαπανών, εμπεριέχονται όλες οι απαραίτητες 
προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. Ακόμη, η αύξηση στις λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως σε δαπάνες  διαφήμισης που 
στηρίζουν την πολιτική τιμών της εταιρίας, στην αύξηση του κόστους των υλικών συσκευασίας εξαιτίας της 
ανόδου της τιμής του πετρελαίου και σε αυξημένες δαπάνες συντήρησης που αφορούν τη ριζική ανακαίνιση και 
αναμόρφωση οκτώ μεγάλων καταστημάτων. Η τελευταία κατηγορία καθώς και οι δαπάνες για νέα καταστήματα 
τα οποία θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, αντιπροσωπεύουν επενδύσεις που στοχεύουν  στην ενδυνάμωση 
της ανταγωνιστικής  θέσης της Εταιρίας. 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε  38,9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 39,9 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2004, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
2,5%.  
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Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά Κέρδη) 
ανήλθαν σε 22,8 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 24,4 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2004, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,3% 
οφειλόμενη στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 20,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 22,4 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2004, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,7%, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες. Σημειώνεται ότι 
τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης εμπεριείχαν έκτακτα έσοδα τόκων ποσού 0,9 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ  οι 
οποίοι αφορούσαν ποσό 17,6 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το οποίο ήταν δεσμευμένο σε παρακαταθήκη  και το οποίο 
επιδικάστηκε στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» έπειτα από σχετική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, αναφορικά με τη 
δικαστική διαμάχη με τους πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ.   

Τα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν σε 11,7 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 16,0 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2004. Η μείωση 
αυτή οφείλεται: 

α) στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης  κατά την 31.12.2004 λόγω της εφαρμογής των νέων 
φορολογικών συντελεστών 

β) στο γεγονός ότι λόγω της αναπροσαρμογής των φορολογικών αξιών των παγίων κατά τη χρήση 2004 μειώθηκε 
η υποχρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας και επηρέασε θετικά τον αναβαλλόμενο φόρο στα αποτελέσματα της 
προηγούμενης χρήσης 

γ) σε ποσό ύψους 1,0 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το οποίο προέκυψε από τον φορολογικό έλεγχο της ΤΡΟΦΟ για τα έτη 
προ της εξαγοράς της από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 

Η τιμή της μετοχής της εταιρίας, από 14,00 ΕΥΡΩ στις 31/12/2004  διαμορφώθηκε σε 11,28 ΕΥΡΩ στις 
31/12/2005. 
 
Όσον αφορά τον τομέα της ανάπτυξης και της εμπορικής πολιτικής το 2005, η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ανταποκρινόμενη 
στις νέες συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς, ανέπτυξε μια σειρά από καινοτόμες εμπορικές πρωτοβουλίες. Η 
Εταιρία αναπτύσσει ένα δίκτυο πωλήσεων αποτελούμενο από πολλούς διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, 
διευρύνει την προσφερόμενη ποικιλία των προϊόντων, ιδίως των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εφαρμόζει μια 
πολυεπίπεδη πολιτική τιμών που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις αγορών ανάλογες προς την αγοραστική δύναμη 
κάθε καταναλωτή. Η εφαρμογή του Προγράμματος του «Έξυπνου Λιανεμπορίου» (Smart Retailing), η υιοθέτηση 
του συστήματος της υποβοηθούμενης αυτοεξυπηρέτησης (assisted self-service) και δυναμικά τμήματα όπως τα 
γεύματα κατά παραγγελία (self traiteur) ή τα σύγχρονα αρτοπωλεία (bake off), συνέβαλαν στη διαφοροποίηση και 
στην αναβάθμιση του δικτύου πώλησης. Ο ανανεωμένος σχεδιασμός των καταστημάτων της Εταιρίας 
εφαρμόστηκε στα τρία νέα καταστήματα του 2005 ενώ με τις ίδιες αρχές οκτώ καταστήματα ανακαινίστηκαν. Στη 
διάρκεια του 2005 ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική προσέγγιση της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στο Δίκτυο Δικαιόχρησης 
(Franchising) καθώς σχεδιάστηκαν και μορφοποιήθηκαν δύο νέοι τύποι καταστημάτων, τα μεσαίου μεγέθους με 
το σήμα ΑΒ Food Market και τα πιο μικρά με το σήμα AB Shop & Go. Το δίκτυο δικαιόχρησης  κατά το τέλος του 
έτους αριθμούσε 24 σημεία πώλησης, έξι από τα οποία (5 AB Food Market, 1 AB Shop & Go)  λειτούργησαν κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς.   
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Επιπλέον, η Εταιρία κερδίζει την εμπιστοσύνη της πελατείας της μέσα από την ποιότητα και τους αυστηρούς 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως είναι η εφαρμογή του συστήματος HACCP, η έμφαση στη διασφάλιση 
φρέσκων προϊόντων και οι συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι.  

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  ήταν και παραμένει μέρος της ταυτότητας της Εταιρίας μας. Σημαντικός άξονας της 
έκφρασης του κοινωνικού μας ρόλου είναι η Προστασία του Περιβάλλοντος. Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» είναι η μοναδική 
εταιρία στην Ελλάδα που έχει επίσημα πιστοποιηθεί για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών των 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των εισαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, η Εταιρία επέκτεινε σε 25 καταστήματα 
την εγκατάσταση Κέντρων Ανακύκλωσης. 

Η Επιτροπή Χορηγιών συνέχισε το κοινωνικό της έργο και διαχειρίστηκε πάλι κατά τη διάρκεια του 2005 τον 
προϋπολογισμό των δωρεών οι οποίες διοχετεύτηκαν σε κοινωνικά  και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μας δίνει ιδιαίτερη 
ικανοποίηση το γεγονός ότι, όπως και την προηγούμενη χρονιά, έτσι και το 2005 απονεμήθηκαν στην «ΑΛΦΑ 
ΒΗΤΑ» Τιμητικές Διακρίσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 

Με το έτος 2005 ήδη στο παρελθόν, φυσικό είναι τα κύρια ενδιαφέροντα και σκέψεις των μετόχων μας να 
εστιάζονται στο 2006.  

Για το 2006, η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής της με την 
προσθήκη 19 νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, επεκτείνοντάς το σε 154 σημεία πώλησης 
συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων του δικτύου δικαιόχρησης (franchising).  

Στον εμπορικό τομέα προτεραιότητα θα δοθεί αφ’ ενός στην πολιτική των τιμών με στόχο «κάθε μέρα 
ανταγωνιστικές τιμές» και αφ’ ετέρου στον εμπλουτισμό της ποικιλίας με νέες κατηγορίες προϊόντων με έμφαση 
στα αποκλειστικά και τοπικά προϊόντα, στην ανάπτυξη της ποικιλίας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς και 
των βιολογικών.  

Επιπλέον θα συνεχιστεί το πρόγραμμα «έξυπνη προσέγγιση στο λιανεμπόριο» (smart retailing) η εφαρμογή του 
οποίου έχει ήδη συντελέσει σε σημαντική μείωση των αποθεμάτων στα καταστήματα, σε σημαντική μείωση των 
αγνώστων ελλειμμάτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης στη βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των πελατών.  

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Η Διοίκηση και η Διεύθυνση της εταιρίας αντιμετωπίζουμε το 2006 και τα επόμενα έτη με λελογισμένη αισιοδοξία. 
Η Εταιρία  απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και 
να διατηρεί την πρωτοπορία της, κάτω από προκλήσεις  ακόμα και κάτω από αντιξοότητες. Οι καλά εδραιωμένες 
της  δυνάμεις, με κυριότερες την εμπιστοσύνη των πελατών και την αφοσίωση του προσωπικού,  μας επιτρέπουν  

να πιστεύουμε στην επίτευξη των  μακρόπνοων ποσοτικών και ποιοτικών μας στόχων, οι οποίοι όλοι συγκλίνουν 
προς το γενικότερο σκοπό της δημιουργίας αυξημένης αξίας της εταιρίας για τους μετόχους της.   
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ΑKOΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης «Δ.Π.Χ.Π.», (International Financial Reporting Standards “IFRS”). Αναλυτικές πληροφορίες για τις 
ακολουθούμενες βασικές Λογιστικές Αρχές αναφέρονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών 
Στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2005.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,31 Ευρώ ανά μετοχή. 
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Ο Ισολογισμός της χρήσης 01.01.2005-31.12.2005 έχει ως ακολούθως: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ   
    31-Δεκ-05 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγια στοιχεία ενεργητικού      242.313 
Αποθέματα         69.073 
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα       27.646 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού          1.909 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα        26.728 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      367.669 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Μακροπρόθεσμα δάνεια         84.297 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        13.930 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις               -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       198.737 
Σύνολο υποχρεώσεων (α)        296.964 
Μετοχικό Κεφάλαιο         19.099 

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας        51.606 
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)       70.705 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)                -   
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)        70.705 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)      367.669 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ  

01.01.2005-
31.12.2005  

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)    880.342 
Μικτά κέρδη / (ζημιές)     186.708 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,  
   επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων      38.912 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  
   και επενδυτικών αποτελεσμάτων      22.830 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων      20.452 
Μείον φόροι          8.755 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους      11.697 
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας        11.697 
Δικαιώματα μειοψηφίας             -
    
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,92 
    
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,31 
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Μετά τα παραπάνω, κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31.12.2005 καθώς και τα 
Αποτελέσματα της Χρήσης 2005 και να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη 
για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2005 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

Γέρακας,   27 Φεβρουαρίου  2006 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ραφαήλ Μωϋσής 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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12.2 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. της 31.12.2005 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της Εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

(Α.Μ.Α.Ε. 13363/06/Β/86/17) 
Επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Με ευχαρίστηση σας εκθέτουμε τα πεπραγμένα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το Έτος 2005, μιας 
χρονιάς δύσκολης για το Ελληνικό λιανεμπόριο. Η σχετική κάμψη στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα και η στροφή 
σημαντικού τμήματος των καταναλωτικών δαπανών προς καινούργιες υπηρεσίες, όπως η κινητή τηλεφωνία και 
φθηνά εισαγόμενα από την Ασία αγαθά, περιόρισε το μερίδιο δαπάνης που κατευθύνεται προς τα ταμεία των 
σουπερμάρκετ. Όπως είναι φυσικό, ο αγώνας για τη διεκδίκηση ποσοστού αυτού του μεριδίου έγινε οξύτερος και 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραδοσιακών ελληνικών αλυσίδων και των νέο-εισερχόμενων ξένων που αυξάνουν 
συνεχώς το πλήθος των καταστημάτων τους, έγινε όλο και περισσότερο έντονος.  

Επιπροσθέτως, ο κλάδος των τροφίμων βρέθηκε κατά τη διάρκεια του 2005 μπροστά σε μια σειρά από «κρίσεις 
εμπιστοσύνης» που αφορούσαν διάφορες κατηγορίες προϊόντων του. Προϊόντα όπως το κρέας, τα πουλερικά, τα 
γαλακτοκομικά και τέλος ακόμη και το ελληνικό μέλι, βρέθηκαν στο στόχαστρο έντονης κριτικής ως προς την 
ακίνδυνη για την υγεία κατανάλωσή τους. Κάθε μια από τις παραπάνω «κρίσεις» είχε άμεση και σημαντική 
επίπτωση στις πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων η δε περίοδος ανάκαμψης ορισμένες φορές 
υπήρξε ιδιαίτερα μακρά.   

Εκτός όμως από τις δυσκολίες του κλάδου, η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» βρέθηκε μέσα στο 2005 αντιμέτωπη με δύο ειδικές 
αντιξοότητες που της δημιούργησαν οι κρατικές αρχές: Την επιβολή ενός υψηλού προστίμου από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού και το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου των εταιριών ΤΡΟΦΟ και  ΕΝΑ για τις τελευταίες 
χρήσεις τις οποίες είχαν διαχειριστεί οι προηγούμενες διοικήσεις των δύο αυτών εταιριών. 

Τα αποτελέσματα που σας παρουσιάζουμε, αποδεικνύουν ότι η Εταιρία αντιμετώπισε με επιτυχία όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες προβλημάτων, τόσο αυτές που αφορούσαν γενικά τον κλάδο όσο και αυτές που 
αφορούσαν την ίδια. 

Οι παραπάνω επιτυχίες οφείλονται, χωρίς καμία αμφιβολία, στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του 
προσωπικού μας που στο τέλος του 2005  αριθμούσε 6.744 άτομα. Το ύψος των πωλήσεων είναι προϊόν του 
μόχθου των εργαζομένων μας σε όλες τις κλίμακες, κυρίως εκείνων που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» 
εξυπηρέτησης των πελατών μας. Η επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε χάρη στην 
ικανότητα, την πείρα και τον επαγγελματισμό των στελεχών μας καθώς και στη συμπαράσταση της ειδικής 
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εμπειρίας των στελεχών της Delhaize. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, επιθυμούμε να 
εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες για όλα και σε όλους. 

Συνοπτικά, τα ενοποιημένα οικονομικά  μεγέθη, κατά το 2005, εξελίχθηκαν ως ακολούθως: 

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 908,0 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 873,1 εκατομμύρια 
ΕΥΡΩ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0%. Παρά την υποτονική λειτουργία της αγοράς και τον έντονο 
ανταγωνισμό των τιμών καθώς και τη μείωση των τιμών σε 2.000 προϊόντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής 
της θέσης, η  «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» κατόρθωσε να διατηρήσει την ισχυρή της παρουσία στον κλάδο.  

Τα Ενοποιημένα Μικτά Αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 6,2% από 186,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2004 σε 197,7  
εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2005, αύξηση μεγαλύτερη από αυτή του Κύκλου Εργασιών. Η σύγκριση αυτή  επιβεβαιώνει 
ότι η Εταιρία ασκεί ορθή εμπορική πολιτική και αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων. 

 Οι Ενοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε 177,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 165,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ 
το  2004 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,3%. Σημειώνεται ότι στο ποσό των δαπανών, εμπεριέχονται όλες οι 
απαραίτητες προβλέψεις συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με την επιβολή προστίμου από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ακόμη, η αύξηση στις λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως σε δαπάνες  διαφήμισης 
που στηρίζουν την πολιτική τιμών της εταιρίας, στην αύξηση του κόστους των υλικών συσκευασίας εξαιτίας της 
ανόδου της τιμής του πετρελαίου και σε αυξημένες δαπάνες συντήρησης που αφορούν τη ριζική ανακαίνιση και 
αναμόρφωση οκτώ μεγάλων καταστημάτων. Η τελευταία κατηγορία καθώς και οι δαπάνες για νέα καταστήματα 
τα οποία θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, αντιπροσωπεύουν επενδύσεις που στοχεύουν  στην ενδυνάμωση 
της ανταγωνιστικής  θέσης της Εταιρίας. 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε  41,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 41,2 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2004, παρουσιάζοντας 
ελαφρά μείωση κατά 0,1%.  

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά 
Κέρδη) ανήλθαν σε 24,2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 24,7 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2004, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 2,4% οφειλόμενη στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 22,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 23,1 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 
2004, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης χρήσης εμπεριείχαν έκτακτα έσοδα τόκων ποσού 0,9 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ  οι οποίοι αφορούσαν 
ποσό 17,6 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το οποίο ήταν δεσμευμένο σε παρακαταθήκη  και το οποίο επιδικάστηκε στην 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» έπειτα από σχετική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, αναφορικά με τη δικαστική διαμάχη με 
τους πρώην ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ. 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν σε 12,3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 17,4 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 
2004.  Η μείωση αυτή οφείλεται: 

α) στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης  κατά την 31.12.2004 λόγω της εφαρμογής των νέων 
φορολογικών συντελεστών 
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β) στο γεγονός ότι λόγω της αναπροσαρμογής των φορολογικών αξιών των παγίων κατά τη χρήση 2004 μειώθηκε 
η υποχρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας και επηρέασε θετικά τον αναβαλλόμενο φόρο στα αποτελέσματα της 
προηγούμενης χρήσης 

γ) σε ποσό ύψους 1,0 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το οποίο προέκυψε από τον φορολογικό έλεγχο των εταιριών ΤΡΟΦΟ 
και ΕΝΑ για τα έτη προ της εξαγοράς των δύο αυτών εταιριών από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 

Όσον αφορά τον τομέα της ανάπτυξης και της εμπορικής πολιτικής το 2005, η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ανταποκρινόμενη 
στις νέες συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς, ανέπτυξε μια σειρά από καινοτόμες εμπορικές πρωτοβουλίες. Η 
Εταιρία αναπτύσσει  ένα δίκτυο πωλήσεων αποτελούμενο από πολλούς διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, 
διευρύνει την προσφερόμενη ποικιλία των προϊόντων, ιδίως των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εφαρμόζει μια 
πολυεπίπεδη πολιτική τιμών που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις αγορών ανάλογες προς την αγοραστική δύναμη 
κάθε καταναλωτή. Η εφαρμογή του Προγράμματος του «Έξυπνου Λιανεμπορίου» (Smart Retailing), η υιοθέτηση 
του συστήματος της υποβοηθούμενης αυτοεξυπηρέτησης (assisted self-service) και δυναμικά τμήματα όπως τα 
γεύματα κατά παραγγελία (self traiteur) ή τα σύγχρονα αρτοπωλεία (bake off), συνέβαλαν στην διαφοροποίηση 
και στην αναβάθμιση του δικτύου πώλησης. Ο ανανεωμένος σχεδιασμός των καταστημάτων της Εταιρίας 
εφαρμόστηκε στα τρία νέα καταστήματα του 2005 ενώ με τις ίδιες αρχές οκτώ καταστήματα ανακαινίστηκαν. Στη 
διάρκεια του 2005 ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική προσέγγιση της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στο Δίκτυο Δικαιόχρησης 
(Franchising) καθώς σχεδιάστηκαν και μορφοποιήθηκαν δύο νέοι τύποι καταστημάτων, τα μεσαίου μεγέθους με 
το σήμα ΑΒ Food Market και τα πιο μικρά με το σήμα AB Shop & Go. Το δίκτυο δικαιόχρησης  κατά το τέλος του 
έτους αριθμούσε 24 σημεία πώλησης, έξι από τα οποία (5 AB Food Market, 1 AB Shop & Go)  λειτούργησαν κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς.  Έτσι, μαζί με τα 10 καταστήματα Cash-and-Carry της ENA, το δίκτυο του ομίλου στο 
τέλος της χρήσης αριθμούσε συνολικά 135 καταστήματα. 

Επιπλέον, η Εταιρία κερδίζει την εμπιστοσύνη της πελατείας της μέσα από την ποιότητα και τους αυστηρούς 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως είναι η εφαρμογή του συστήματος HACCP, η έμφαση στη διασφάλιση 
φρέσκων προϊόντων και οι συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι.  

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  ήταν και παραμένει μέρος της ταυτότητας της Εταιρίας μας. Σημαντικός άξονας της 
έκφρασης του κοινωνικού μας ρόλου είναι η Προστασία του Περιβάλλοντος. Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» είναι η μοναδική 
εταιρία στην Ελλάδα που έχει επίσημα πιστοποιηθεί για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών των 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των εισαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, η Εταιρία επέκτεινε σε 25 καταστήματα 
την εγκατάσταση Κέντρων Ανακύκλωσης. 

 Η Επιτροπή Χορηγιών συνέχισε το κοινωνικό της έργο και διαχειρίστηκε πάλι κατά τη διάρκεια του 2005 τον 
προϋπολογισμό των δωρεών οι οποίες διοχετεύτηκαν σε κοινωνικά  και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μας δίνει ιδιαίτερη 
ικανοποίηση το γεγονός ότι, όπως και την προηγούμενη χρονιά, έτσι και το 2005 απονεμήθηκαν στην «ΑΛΦΑ 
ΒΗΤΑ» Τιμητικές Διακρίσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.  
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 

Με το έτος 2005 ήδη στο παρελθόν, φυσικό είναι τα κύρια ενδιαφέροντα και σκέψεις των μετόχων μας να 
εστιάζονται στο 2006.  

Για το 2006, η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής της με την 
προσθήκη 19 νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, επεκτείνοντάς το σε 154 σημεία πώλησης 
συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων του δικτύου δικαιόχρησης (franchising).  

Στον εμπορικό τομέα προτεραιότητα θα δοθεί αφ’ ενός στην πολιτική των τιμών με στόχο «κάθε μέρα 
ανταγωνιστικές τιμές» και αφ’ ετέρου στον εμπλουτισμό της ποικιλίας με νέες κατηγορίες προϊόντων με έμφαση 
στα αποκλειστικά και τοπικά προϊόντα, στην ανάπτυξη της ποικιλίας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς και 
των βιολογικών.  

Επιπλέον θα συνεχιστεί το πρόγραμμα «έξυπνη προσέγγιση στο λιανεμπόριο» (smart retailing) η εφαρμογή του 
οποίου έχει ήδη συντελέσει σε σημαντική μείωση των αποθεμάτων στα καταστήματα, σε σημαντική μείωση των 
αγνώστων ελλειμμάτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης στη βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των πελατών. 

Όσον αφορά την ΕΝΑ, η πολιτική που ακολουθήθηκε το 2005 και οδήγησε στη θετική εξέλιξη των αποτελεσμάτων 
της συνεχίζεται και το 2006 με την ίδια συνέπεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των εμπορευμάτων καθώς και στη μείωση των εξόδων προσωπικού και των δαπανών που σχετίζονται με 
επισφαλείς απαιτήσεις.  

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Η Διοίκηση και η Διεύθυνση της εταιρίας αντιμετωπίζουμε το 2006 και τα επόμενα έτη με λελογισμένη αισιοδοξία. 
Η Εταιρία  απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και 
να διατηρεί την πρωτοπορία της, κάτω από προκλήσεις  ακόμα και κάτω από αντιξοότητες. Οι καλά εδραιωμένες 
της  δυνάμεις, με κυριότερες την εμπιστοσύνη των πελατών και την αφοσίωση του προσωπικού,  μας επιτρέπουν 
να πιστεύουμε στην επίτευξη των  μακρόπνοων ποσοτικών και ποιοτικών μας στόχων, οι οποίοι όλοι συγκλίνουν 
προς το γενικότερο σκοπό της δημιουργίας αυξημένης αξίας της εταιρίας για τους μετόχους της.   

ΑKOΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης «Δ.Π.Χ.Π.», (International Financial Reporting Standards “IFRS”). Αναλυτικές πληροφορίες για τις 
ακολουθούμενες βασικές Λογιστικές Αρχές αναφέρονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών 
Στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2005.   
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Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός της χρήσης 01.01.2005-31.12.2005 έχει ως ακολούθως: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ   
    31-Δεκ-05 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγια στοιχεία ενεργητικού       245.509 
Αποθέματα         73.937 
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα        18.154 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού          2.062 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα        30.363 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      370.025 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Μακροπρόθεσμα δάνεια         84.297 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        14.651 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις               -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       204.252 
Σύνολο υποχρεώσεων (α)        303.200 
Μετοχικό Κεφάλαιο         19.099 

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας        47.725 
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)       66.824 
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)                 1 
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)        66.825 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)      370.025 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ  

01.01-
31.12.2005 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 908.001
Μικτά κέρδη / (ζημιές)  197.674
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,  
   επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 41.098
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  
   και επενδυτικών αποτελεσμάτων 24.151
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 22.125
Μείον φόροι    9.830
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 12.295
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρίας   12.294
Δικαιώματα μειοψηφίας 1
    
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,97
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,31 
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Μετά τα παραπάνω, κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31.12.2005 μετά των 
Αποτελεσμάτων της Χρήσης 2004 και να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη 
για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2005 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

Γέρακας, 27 Φεβρουαρίου 2006 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ραφαήλ Μωϋσής 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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12.3 Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Συναλλαγές με τις Συνδεδεμένες 

Εταιρίες  
 

Βάσει του  άρθρου 2, παρ. 4 του Νόμου υπ’αριθμ. 3016/2002, συντάσσουμε την παρακάτω έκθεση, όπου 

αναφέρουμε αναλυτικά τις συναλλαγές της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε με τις συνδεδεμένες με αυτή 

επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. του Κ.Ν. 2190/1920.   

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2005 μεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της ΕΝΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, στη μετοχική σύνθεση 
της οποίας συμμετέχει η πρώτη με ποσοστό 99,96%, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές:  

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
  01.01.2005-

31.12.2005 
Καθαρές Πωλήσεις Εμπορευμάτων από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε.  
(συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων)  67.694 
Πωλήσεις Ειδών Συσκευασίας από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 129 
Έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από εκμισθώσεις ακινήτων στην ΕΝΑ Α.Ε 159 
Αγορές  της ΕΝΑ Α.Ε. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 67.824 
Δαπάνες της ΕΝΑ Α.Ε από μισθώσεις ακινήτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 159 
Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από την ΕΝΑ Α.Ε. 13.066 
Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» προς την ΕΝΑ Α.Ε. 6 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2005 μεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της GROUPE 
DΕLΗΑΙΖΕ S.A. η οποία συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της μητρικής Εταιρίας με ποσοστό 60,65%, 
διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
01.01.2005-
31.12.2005 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 10 
Αγορές  Εμπορευμάτων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 1.936 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από GROUPE DELHAIZE S.A.) 1.618 
Αγορές Παγίων από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 34 
Λοιπά Έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην  GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 219 
Λοιπά Έξοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 35 
Απαιτήσεις από GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 208 
Υποχρεώσεις σε GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A.   2.231 

 
Ειδικότερα, μεταξύ της Εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της  GROUPE DELHAIZE S.A. 
υπάρχει σύμβαση για την παροχή εκ μέρους της δεύτερης τεχνογνωσίας, μεθόδων και τεχνικών οργάνωσης και 
διαχείρισης των αποθεμάτων, προώθησης των πωλήσεων, επιλογής και σχεδιασμού νέων καταστημάτων. Η 
αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές τίθεται σε ετήσια βάση προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η εταιρία 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει επιβαρύνει συνολικά τα αποτελέσματα της κατά 1.289 χιλιάδες 
Ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, για αμοιβές παρεχόμενων υπηρεσιών από την GROUPE DELHAIZE 
S.A. ως ακολούθως:  
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01.01.2005-
31.12.2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από GROUPE DELHAIZE S.A.) 1.473 
Λοιπά Έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην  GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 219 
Λοιπά Έξοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την GROUPE DΕLΗΑΙΖΕ S.A. 35 

 

Η Εταιρία έχει συνάψει από τις 5/2/2002 με την DELCOR S.A., η οποία ανήκει στον όμιλο DELHAIZE,  
Ομολογιακό Δάνειο  ύψους 38.100.000 USD αποτελούμενο από 38 ομολογίες. Από αυτές η μία ομολογία 
μεταβιβάστηκε στην DELHAIZE FINANCE B.V., η οποία ανήκει στον όμιλο DELHAIZE.  

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2005, για το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο χρεώθηκαν τόκοι ύψους 1.477 χιλιάδων  
Ευρώ ως ακολούθως:  

 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
01.01.2005-
31.12.2005 

DELCOR S.A 1.473 
DELFINANCE S.A 4 

 

Τέλος,  η εταιρία  ΕΝΑ  Α.Ε. έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, για αμοιβές 
παρεχόμενων υπηρεσιών από την GROUPE DELHAIZE S.A. ύψους :  
 
 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
01.01.2005-
31.12.2005 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από GROUPE DELHAIZE S.A.) 145 
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13. Ενημέρωση Επενδυτών 
 

Για τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών και των μετόχων της, η εταιρία διατηρεί ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ab.gr. 

Στην ιστοσελίδα αυτή, και ειδικότερα στην ενότητα «Επενδυτές» παρέχονται χωρίς χρέωση πληροφορίες για τη 

μετοχική σύνθεση και τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής. Επίσης αναρτώνται οι εταιρικές ανακοινώσεις, οι 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας ΕΝΑ Α.Ε. οι οποίες ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα 

εταιρικά έντυπα καθώς και οι εταιρικές παρουσιάσεις.  
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