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1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε 
ενοποιημένη και μη βάση 

 

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 
2007 για τον Όμιλο και την Εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) 

 

  Όμιλος  Εταιρία 

 Σημ. 
   01.01.2007 -

31.12.2007 
01.01.2006 -
31.12.2006  

   01.01.2007 -
31.12.2007 

01.01.2006 -
31.12.2006 

            
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6 1.174.883       1.030.249 1.141.204       1.000.880  
Κόστος πωληθέντων  (906.172)         ( 803.946) (887.124)         ( 787.293)  

Μικτό κέρδος  268.711          226.303 254.080          213.587  
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7 5.663              4.510 5.267              4.333  
Έξοδα διάθεσης   (185.882)          (164.069) (175.439)         ( 155.073)  
Έξοδα διοίκησης  (36.939)            (32.964) (35.801)            (31.451)  
Απαξίωση παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  (49) 

  
(940) (49)                 (940)  

Λειτουργικά κέρδη  51.504            32.840 48.058            30.456  
Χρηματοοικονομικό κόστος 9 (2.689)              (3.198) (2.680)             (3.198)  
Έσοδα από τοποθετήσεις  1.189             782 532                359 

Κέρδη προ φόρων 10 50.004            30.424 45.910            27.617  
Φόρος εισοδήματος 11 (13.023)            (10.405) (11.923)             (9.218)  

Κέρδη μετά από φόρους  36.981            20.019 33.987            18.399  

      
Κατανέμονται σε:      
Μετόχους Εταιρίας   36.980            20.018 33.987            18.399  
Δικαιώματα μειοψηφίας  1                      1 -                    -   

  36.981           20.019 33.987           18.399  

      
Κέρδη ανά μετοχή  
(σε Ευρώ) 12 2,90                1,57 2,67                1,44  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

  Όμιλος  Εταιρία 

 Σημ. 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2007  31.12.2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγιο Ενεργητικό         
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός 14          202.166        186.061  191.823 

  
 175.706 

Επενδύσεις σε ακίνητα 15 224                 224  180               180 
Υπεραξία επιχείρησης 16 69.712             69.712  69.712             69.712 
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 17 1.892                 979  1.768                 773 
Θυγατρικές εταιρίες 18 -                      -    7.375               7.375 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 19 7.925               6.384  7.823               6.283 
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενο φόρο 20 -                 725  - 906   
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  281.919          264.085  278.681         260.935 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 21 80.730             72.755 75.636             67.732 
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα 22 33.080             27.731 47.356             39.886 
Έξοδα επόμενης χρήσης  361 397 348 379   
Λοιπές απαιτήσεις - Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 23 1.605 1.079 1.555               1.037 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 24 34.323             52.490 18.393             42.560 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  150.099          154.452 143.288         151.594 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  432.018          418.537 421.969         412.529 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 25 19.099             19.099 19.099             19.099 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 26 13.560             13.560 13.560             13.560 
Αποθεματικά 27 35.126             30.838 35.405             31.117 
Συσσωρευμένα κέρδη/(ζημιές)  28 45.476             17.530 44.546             19.674 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας  113.261             81.027 112.610             83.450 
Δικαιώματα μειοψηφίας  2                     1 -                     -   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   113.263            81.028 112.610            83.450 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμος δανεισμός  29 40.000             40.000 40.000             40.000 
Συνταξιοδοτικά προγράμματα 31 16.788             16.840 15.924             15.970 
Προβλέψεις                                               33 4.617               2.116 4.403               2.021 
Υποχρέωση από αναβαλλόμενο φόρο 20 530 - 267 - 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  257                 245 255 244   
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  62.192            59.201 60.849            58.235 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Βραχυπρόθεσμoς δανεισμός 30 3.500 - 3.500 - 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός πληρωτέoς εντός ενός 
έτους 30 -             28.929 -             28.929 
Χρηματοοικονομικά παράγωγα          32 -             15.199 -             15.199 
Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα 34 210.697           195.805 204.468         190.384 
Έξοδα  χρήσης πληρωτέα 35 10.562             11.219 10.017             10.718 
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος  7.042               4.867 6.536               4.025 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 36 24.762             22.289 23.989             21.589 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  256.563          278.308 248.510         270.844 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  432.018          418.537 421.969         412.529 

     Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/(ΕΞΟΔΩΝ) ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2007  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
  Όμιλος   Εταιρία 
  31.12.2007 31.12.2006   31.12.2007 31.12.2006 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων 1.698 (978)  1.589 (929) 
Aναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος απευθείας στην Καθαρή 
Θέση για αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (425) 244  (397) 231 
Καθαρό κέρδος /(ζημιά) αναγνωρισμένη απευθείας στην 
Καθαρή Θέση 1.273 (734)  1.192 (698) 
Κέρδος χρήσης 36.981 20.019  33.987 18.399 

Σύνολο αναγνωρισμένου κέρδους χρήσης 38.254 19.285  35.179 17.701 

         
Κατανέμονται σε:        
Μετόχους Εταιρίας 38.253 19.284  35.179 17.701 
Δικαιώματα μειοψηφίας 1 1  - - 

  38.254 19.285  35.179 17.701 

         

 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 Όμιλος  Εταιρία 

 

Σημ.

01.01.2007 -
31.12.2007 

01.01.2006-
31.12.2006

 01.01.2007 -
31.12.2007 

01.01.2006-
31.12.2006

    
   Λειτουργικές Δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων  50.004 30.424   45.910          27.617  
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις   20.277 19.366   19.151          18.381  
Προβλέψεις 41 3.204 2.119  3.243 2.058  
Συναλλαγματικές Διαφορές  - (169)  - (169)  
Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων  49 940   49              940  
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων  107 97   103 93  
Έσοδα από τοποθετήσεις  (1.189) (782)  (532)            (359) 
Χρηματοοικονομικό κόστος  2.689 3.367   2.680 3.367  
Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών  
κεφαλαίου κίνησης:        
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων  (7.975) 1.182   (7.905)            1.341  
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων  (8.465) (10.190)  (10.089)       (12.800) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.497 35.290   17.915       34.184  
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (4.001) (3.066)  (4.001)         (3.066) 

Καταβεβλημένοι μη λειτουργικοί φόροι  (10.017) (15.891)  (8.636)       (15.924) 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 64.180 62.687  57.888         55.663 

Επενδυτικές Δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (36.693) (37.484)  (35.747) 
  

(36.326) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  34 73   37                67  
Τόκοι εισπραχθέντες  1.189 782   532              359  

Σύνολο(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (35.470) (36.629)  (35.178)  (35.900) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  3.500 -  3.500  -  
Εξοφλήσεις δανείων  (44.138) -  (44.138)  -  
Μερίσματα πληρωθέντα  (6.239) (3.931)  (6.239)  (3.931) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες (γ)  (46.877) (3.931)  (46.877) 

  
(3.931)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης: (α)+(β)+(γ)  (18.167) 22.127  (24.167) 

  
15.832 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  52.490 30.363  42.560         26.728 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  34.323 52.490  18.393         42.560 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 
2007 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μέσω της θυγατρικής της εταιρίας ΕΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στη χονδρική 
πώληση. 
Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου αριθμεί 159 καταστήματα από τα οποία 113 είναι εταιρικά 
καταστήματα λιανικής πώλησης, 36 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising) και 10 καταστήματα είναι 
καταστήματα χονδρικής πώλησης με το εμπορικό σήμα επωνυμία ENA Cash-and-Carry. 
 
O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της 
προηγούμενης χρήσης ήταν: 
                                                                      Όμιλος        Εταιρία  
  31η Δεκεμβρίου  2007      7.545  7.246 
  31η Δεκεμβρίου  2006     7.209  6.913 
 
 
2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (Δ.Π.Χ.Π.)  

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

2.1  Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την τρέχουσα χρήση 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση, ο Όμιλος υιοθέτησε το Δ.Π.Χ.Π. 7, “Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις”, το 
οποίο εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους από ή μετά την 01.01.2007, και τις συμπληρωματικές 
προσαρμογές στο Δ.Λ.Π. 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.  
H επίπτωση της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 7 και οι μεταβολές στο Δ.Λ.Π. 1 αποτυπώνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και τη διαχείριση κεφαλαίου.  
Τέσσερις διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Διερμηνειών Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
ισχύουν για την τρέχουσα χρήση. Αυτές είναι:  
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2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (Δ.Π.Χ.Π.) –ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

2.1  Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την τρέχουσα χρήση-Συνεχίζεται 
 
• Διερμηνεία 7, Εφαρμογή Aναμόρφωσης Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 29,            
     Παρουσίαση Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στις Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 
• Διερμηνεία 8, Σκοπός του Δ.Π.Χ.Π. 2,  
• Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων, και  
• Διερμηνεία 10, Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απαξίωση.  
 
Η υιοθέτηση αυτών των Διερμηνειών δεν οδηγεί σε αλλαγές των Λογιστικών Προτύπων.  
 
2.2  Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος τους 
 
Επιπλέον η Εταιρία επέλεξε να υιοθετήσει την ακόλουθη διερμηνεία νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της: 
• Διερμηνεία 13 Προγράμματα Πελατειακής Πίστης  (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την ή 
μετά την 01.07.2008). Η υιοθέτηση της Διερμηνείας 13 δεν έχει καμία επίπτωση στις λογιστικές αρχές του Ομίλου 
καθώς η πολιτική του Ομίλου είναι συμβατή με τη διερμηνεία 13.i. 
 
 
2.3 Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί 
 

Τα ακόλουθα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ: 
  

1. Δ.Π.Χ.Π. 8, “Λειτουργικοί τομείς” (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την 01.01.2009).  
2. Δ.Λ.Π. 23 (Αναθεωρημένο) Κόστος Δανεισμού (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την 

01.01.2009) 

3. Διερμηνεία 12, Υπηρεσίες Εκχώρησης Συμφωνητικών, (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την ή 
μετά την 01.01.2008). Η Διερμηνεία περιγράφει ποιες εταιρίες από αυτές που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες 
πρέπει να εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π. Η Διερμηνεία 12 δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες του Ομίλου. 

4. Διερμηνεία 14, Δ.Λ.Π. 19 – Περιορισμός στα Πάγια Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Επίπεδο  
Απαιτήσεων Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους (εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την 
01.01.2008). 

 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι όλα τα ανωτέρω, εκτός της Διερμηνείας 12 η οποία δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες του 
Ομίλου, θα υιοθετηθούν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στη περίοδο κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ. 
Ο Όμιλος ήδη αξιολογεί την επίπτωση της υιοθέτησης αυτών αλλά πιστεύει ότι η υιοθέτησή τους δεν θα έχει 
ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική θέση του Ομίλου. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
Περίληψη των βασικών λογιστικών αρχών παρατίθεται κατωτέρω: 
 
3.1 Βάση Παρουσίασης  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ίσχυαν κατά την 
ημερομηνία προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 
Ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τα τμήματα του Δ.Λ.Π. 39 τα σχετικά με την αντιστάθμιση κινδύνων του 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων που δεν υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε.  Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός 
εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
3.2 Αρχές Ενοποίησης 
 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 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. O έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η 
εταιρία έχει το δικαίωμα της διαχείρισης των οικονομικών και της λειτουργίας μιας επιχείρησης με τρόπο ώστε να 
αποκτά οφέλη από τις δραστηριότητές της.  
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, εκτός της υπεραξίας, 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. 
 
3.3 Υπεραξία Επιχείρησης (Goodwill) 
 
Η Υπεραξία Επιχείρησης που προκύπτει από την εξαγορά μιας θυγατρικής 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 αρχικά αναγνωρίζεται ως πάγιο στην αξία κόστους και ακολούθως υπολογίζεται στην αξία κόστους 
μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απαξίωσης.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
3.3 Υπεραξία Επιχείρησης (Goodwill)-Συνεχίζεται 
 
Για το σκοπό του ελέγχου της απαξίωσης, η υπεραξία έχει κατανεμηθεί σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών 
ροών του Ομίλου (καταστήματα λιανικής πώλησης) που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργειες 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,  ή σε 
μικρότερα διαστήματα εφόσον υφίστανται εμφανείς ενδείξεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι 
απαξίωσης. 
Εάν το ανακτήσιμο ποσό της κάθε μίας επιμέρους μονάδας / καταστήματος (μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών) 
είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία της μονάδας, η απαξίωση μειώνει αρχικά την αναλογούσα υπεραξία της 
μονάδας / καταστήματος  και κατόπιν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της μονάδας στη βάση της λογιστικής αξίας 
του κάθε παγίου της. Η απαξίωση της υπεραξίας δεν αντιλογίζεται σε επόμενη περίοδο. 
 
3.4 Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 

3.4.1  Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μετά από την αφαίρεση των 
συσσωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απαξιώσεων, εκτός από τη κατηγορία γηπέδων / οικοπέδων όπου 
απεικονίζεται το ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγμένο από τυχόν απαξιώσεις. 

Η απόσβεση επιβαρύνει τα αποτελέσματα ώστε να μειώνει το κόστος ή την αξία των περιουσιακών στοιχείων, 
εκτός από την αξία γηπέδων και ακινήτων υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 
τους, χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο ως ακολούθως: 

Είδος  Παγίου Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Ζωή 
  
Ιδιόκτητα κτίρια                             40 έτη 
Εγκαταστάσεις κτιρίων (ενσωματωμένες και μη) 10 - 15 έτη 
Μηχανήματα         5 - 10 έτη 
Οχήματα – μέσα μεταφοράς                                         4 – 9 έτη 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1 - 10 έτη 
Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός                                       1 - 10 έτη 
 
Εγκαταστάσεις - βελτιώσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εμφανίζονται στο κόστος μειωμένες κατά το ποσό των 
συσσωρευμένων αποσβέσεων και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απαξίωσης. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο βάσει του χρόνου μίσθωσης. 
Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορίζονται 
ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  
Στο τέλος κάθε χρήσης, οι υπεύθυνοι της τεχνικής υπηρεσίας της Εταιρίας επανεξετάζουν την ωφέλιμη ζωή των 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και προβαίνουν σε αναθεώρηση αυτής εφ’όσον κρίνουν ότι είναι αναγκαίο. 
Κάθε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού λογιστικοποιείται σε μελλοντική βάση. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

3.4.2 Ασώματα πάγια στοιχεία 
 
Τα ασώματα πάγια εγγράφονται στην αξία κόστους και εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος μειωμένα κατά τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημιές από απαξίωση όπου συντρέχει λόγος. Οι αποσβέσεις 
υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη 
ωφέλιμη ζωή των ασώματων παγίων είναι η εξής: 
 
Είδος  Ασώματου Παγίου Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Ζωή 
  
Λογισμικό που εξυπηρετεί τη λειτουργία του κεντρικού 
συστήματος και του δικτύου των καταστημάτων  

3 έτη 

Λογισμικό που εξυπηρετεί αποκλειστικά προσωπικούς 
υπολογιστές 

1 έτος 

 
Ο τρόπος υπολογισμού της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής καθώς και των αποσβέσεων επανεξετάζονται στο τέλος 
κάθε χρήσης. Κάθε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού λογιστικοποιείται σε μελλοντική βάση. 
 
3.4.3 Επενδύσεις σε Ακίνητα    
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, oι οποίες αποφέρουν ενοίκια και/ ή ανατίμηση κεφαλαίου καταχωρούνται στην αξία 
κόστους  μειωμένες με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Ο Όμιλος δεν διενεργεί αποσβέσεις επί των επενδύσεων 
σε ακίνητα όταν η ρευστοποιήσιμη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την λογιστική τους αξία.   
 
3.4.4 Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

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 τους. 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. Εξαιρούνται τα 
καταστήματα που λειτούργησαν για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους ή / και τα καταστήματα που 
έχουν αλλάξει εμπορικό σήμα. 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 προς απαξίωση αξίας καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι 
επιπλέον έξοδο/έσοδο ανακύπτει από τη πιθανότητα κλεισίματος του καταστήματος.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 3.4.4 Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων-Συνεχίζεται 
 
Ο Όμιλος προβαίνει σε απαξίωση όταν πληρούνται οι δύο κάτωθι όροι: 
• Εάν η αναπόσβεστη αξία της μονάδος παραγωγής ταμειακών ροών (κατάστημα) είναι μεγαλύτερη της 
ανακτήσιμης, και 
• Εάν η αναπόσβεστη αξία  της μονάδος παραγωγής ταμειακών ροών (κατάστημα) είναι μεγαλύτερη από την 
εύλογη αξία. 
Τα ασώματα πάγια με αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής και τα ασώματα πάγια που ακόμα δεν είναι διαθέσιμα προς 
χρήση ελέγχονται ετησίως για απαξίωση και όπου υπάρχει ένδειξη το πάγιο ενδέχεται να απαξιωθεί. 
Όπου η ζημία απαξίωσης αντιλογίζεται μεταγενέστερα, η λογιστική αξία του παγίου (ή της μονάδας ταμειακών 
ροών) αυξάνεται κατά την αναθεωρημένη εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού, αλλά στο ύψος που η λογιστική αξία 
δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε καθορισθεί εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απαξίωσης για το πάγιο 
(ή της μονάδας ταμειακών ροών) κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Ο αντιλογισμός της απαξίωσης αναγνωρίζεται 
απευθείας σαν κέρδος ή ζημία.  
 
3.5 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος 
αγοράς όλων των αποθεμάτων περιλαμβάνει την τιμολογιακή αξία αγοράς προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα 
αγοράς (μεταφορικά, ασφάλιστρα κ.λπ.) και μειωμένη με τις σχετικές εκπτώσεις και τις λοιπές παροχές από 
προμηθευτές. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη χρήση της μεθόδου του μέσου σταθμικού 
κόστους.  
 
3.6  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. 
 
3.7  Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες εγγράφονται στην ονομαστική τους αξία μειωμένες με τις όποιες 
προβλέψεις επισφαλούς είσπραξης των απαιτήσεων.  
Προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει 
αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απαξιωθεί. 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. Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εγγράφονται στην ονομαστική τους 
αξία μειωμένες κατά τις τυχόν απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές παροχές. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

3.8 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 
 
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως καθώς και άλλες 
βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις (διάρκειας έως 3 μηνών), οι οποίες είναι εύκολα μετατρέψιμες 
στην εύλογη αξία και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας. 
 
3.9  Χρηματοοικονομικά παράγωγα  
 
Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για κερδοσκοπικούς σκοπούς παρά μόνο για να 
περιορίσει συναλλαγματικούς κινδύνους.  
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. 
 
3.10  Δάνεια τραπεζών 
 
Τα τοκοφόρα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κάθε διαφορά μεταξύ του 
ποσού της είσπραξης (καθαρό από κόστη συναλλαγής) και του προεξοφλημένου ποσού του διακανονισμού της 
εκπλήρωσης του δανείου, αναγνωρίζεται στην χρονική διάρκεια του δανείου σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του 
Ομίλου για το κόστος δανεισμού. 
 
3.11 Προβλέψεις  
 
Προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 
(α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, 
(β) είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης, και 
(γ)  η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Το ποσό το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι η καλύτερη εκτίμηση του υπολογισμού της παρούσας 
υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες 
που πηγάζουν από την υποχρέωση.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
3.12  Αναγνώριση Εσόδων     
 
Ως έσοδα αναγνωρίζονται οι πωλήσεις λιανικής και χονδρικής 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. 
Εκτιμώμενες εκπτώσεις και προσφορές εγγράφονται ως μειωτικές των πωλήσεων. 
Τα δεδουλευμένα έσοδα από τόκους υπολογίζονται σε χρονική βάση, αναφορικά με το αρχικό ανεξόφλητο 
κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο.   
Τα μερίσματα από επενδύσεις συμμετοχών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 
καταβολής τους στους μετόχους.   
 
3.13 Κόστος πωληθέντων 
 
Οι αγορές καταχωρούνται καθαρές, μειωμένες κατά τις χρηματικές και λοιπές εκπτώσεις καθώς και παροχές από 
τους προμηθευτές. Όλα τα έξοδα που προκύπτουν μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων στα σημεία πώλησης 
λιανικής (καταστήματα), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς, αποθήκευσης και μεταφοράς, 
περιλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων. 
Η χρηματοδότηση από τους προμηθευτές των εκπτώσεων που παρέχονται στους πελάτες, εάν υφίσταται, 
αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους πωληθέντων κατά τη στιγμή πώλησης των εν λόγω προϊόντων. 
 
3.14 Μισθώσεις 
 
Οι μισθώσεις εγγράφονται ως χρηματοδοτικές όταν οι όροι της μίσθωσης μεταβιβάζουν ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τις ωφέλειες της κατοχής του μισθίου στην Εταιρία. Όλες οι άλλες μισθώσεις εγγράφονται ως 
λειτουργικές. 
Ο Όμιλος έχει μόνο λειτουργικές μισθώσεις. 
 
Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 
 
Ενοίκια που πληρώνονται για λειτουργικές μισθώσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης με σταθερή μέθοδο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Τα έσοδα από εισπραττόμενα μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο 
κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.  
 
Ο Όμιλος ως μισθωτής 
 
Ενοίκια που εισπράττονται από λειτουργικές μισθώσεις  αναγνωρίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο καθόλη  τη 
διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
3.15   Ξένα Νομίσματα  
 
Το λειτουργικό και συναλλακτικό νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος 
είναι το Ευρώ. 
Οι συναλλαγές σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ αρχικά εγγράφονται με βάση την ισχύουσα ισοτιμία του 
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 
αποτιμώνται εκ νέου με βάση την επίσημη ισχύουσα τιμή του νομίσματος κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
Ισολογισμού. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές συμπεριλαμβάνονται στα 
καθαρά κέρδη ή στις ζημιές της χρήσης. 
 
3.16 Κόστος Δανεισμού 
 
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου ή της χρήσης κατά την οποία προκύπτει. 
 
3.17   Κρατικές Επιχορηγήσεις  
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν πραγματοποιούνται οι 
δαπάνες. 
 
3.18  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. Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο 
Δ.Λ.Π. 19 «Πρόγραμμα Συνταξιοδότησης Καθορισμένων Παροχών Προσωπικού» το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
πλήρους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην κατάσταση αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών στη 
χρήση που προκύπτουν. 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στο βαθμό που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες, διαφορετικά 
αποσβένονται σε μία σταθερή βάση, σε τόσα έτη όσα και η μέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. 
Η υποχρέωση για καθορισμένες παροχές, που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό, αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία 
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και το μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας, μετά την αφαίρεση της 
εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος εάν υπάρχουν.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
3.19  Παροχή Δικαιώματος Προαίρεσης Μετοχών από τη Μητρική Εταιρία  
 
Τα στελέχη μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρίας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δικαιώματος 
προαίρεσης μετοχών της μητρικής Εταιρίας Delhaize Group S.A.  
Η Εταιρία αποτιμά την αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στην εύλογη αξία τους η οποία υπολογίζεται με 
τη μέθοδο αποτίμησης Black-Scholes. Η εύλογη αυτή αξία αναγνωρίζεται ως έξοδο το οποίο επιβαρύνει τον 
λογαριασμό αποτελεσμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναμονής εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης 
με ισόποση αύξηση των αποθεματικών της Εταιρίας ως εισφορά της μητρικής εταιρίας. 
 
3.20  Φορολογία 
 
Η δαπάνη του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου 
φόρου.  
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος υπολογίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος 
διαφέρει από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που 
φορολογούνται ή εκπίπτονται σε άλλες χρήσεις, ή και  έξοδα που δεν εκπίπτονται και είναι μόνιμες διαφορές. Η 
υποχρέωση του Ομίλου για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές.  
Αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους βάσεων που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου 
της υποχρέωσης στον Ισολογισμό.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές 
και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα 
κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 
Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή 
από την αρχική αναγνώριση (εκτός από τυχόν 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 μερικώς. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
ισχύσουν την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η 
αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες 
που αφορά ποσά που επιβαρύνουν ή ωφελούν απευθείας την καθαρή θέση, περίπτωση κατά την οποία οι 
αναβαλλόμενοι φόροι επίσης καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
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3.21  Επιχειρηματικοί Τομείς 
 
Ο Όμιλος τμηματοποιεί την εμπορική του δραστηριότητα βάσει των εταιριών που εμπεριέχονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις γιατί οι κίνδυνοι και η απόδοση επηρεάζονται πρωτίστως από το γεγονός ότι 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, του λιανεμπορίου η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και του 
χονδρεμπορίου ΕΝΑ Α.Ε. Ο Όμιλος δεν παρακολουθεί τις πωλήσεις ανά γεωγραφική περιφέρεια γιατί το σύνολο 
των πωλήσεων γίνεται στην Ελλάδα. 
 
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές προϋποθέτει τη 
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση επαρκούς 
πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εκτιμήσεων της 
Διοίκησης. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 
Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 
 
Απαξίωση Υπεραξίας Επιχείρησης 
 
Όπως περιγράφεται στη σημείωση 3.3 για να ληφθεί απόφαση απαξίωσης της Υπεραξίας Επιχείρησης έγινε, με τη 
μέθοδο της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών και προεξοφλητικό επιτόκιο 8,1% η εκτίμηση της 
καθαρής παρούσας αξίας των καταστημάτων στα οποία έχει επιμερισθεί η Υπεραξία Επιχείρησης. Το ποσό 
Υπεραξίας Επιχείρησης κατά την ημερομηνία Ισολογισμού ανήλθε σε 69.712 Ευρώ.  
 
Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
Ο Όμιλος εξέτασε το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων των 
μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών (καταστήματα) προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής 
τους. Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε και οι εκτιμήσεις που έγιναν περιγράφονται στη σημείωση 3.4.4.  
Διαπιστώθηκε η ανάγκη απαξίωσης παγίων στοιχείων δύο καταστημάτων ύψους 158 Ευρώ τα οποία επιβαρύνουν 
την κλειόμενη χρήση. Επιπλέον, λόγω της θετικής εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων, προέκυψε η ανάγκη 
αντιλογισμού μέρους της πρόβλεψης απαξίωσης παγίων τεσσάρων καταστημάτων που είχε σχηματισθεί κατά τη 
προηγούμενη χρήση ύψους 109 Ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα ανήλθε σε 49 Ευρώ. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων  
 
Οι εταιρίες του Ομίλου παρακολουθούν τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (Πολιτικές και Διοικητικές) και τις 
οικονομικές επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στα οικονομικά δεδομένα. Οι νομικοί συνεργάτες αξιολογούν τις 
μεμονωμένες υποθέσεις και προβαίνουν σε εκτιμήσεις των πιθανών κινδύνων. Ο Όμιλος κατά την 31.12.2007 έχει 
ένα σύνολο εκκρεμών υποθέσεων ύψους 4.597 Ευρώ για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους 2.436 
Ευρώ,  από την οποία ποσό 1.765 Ευρώ επιβαρύνει τη χρήση. Για την Εταιρία αντίστοιχα τα ποσά ανέρχονται σε 
4.132 Ευρώ, 2.333 Ευρώ και 1.682 Ευρώ. 
  
Φόρος εισοδήματος 
 
Προκειμένου να προσδιορισθεί η πρόβλεψη του Ομίλου για τους φόρους εισοδήματος, οι εταιρίες του Ομίλου 
προβαίνουν σε ανάλυση της φορολογητέας ύλης (σημ. 3.20). Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της Εταιρίας 
λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι 
αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος 
και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα 
λάβει χώρα. 
 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 
διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης 
του κινδύνου του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι 
αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. 
Η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται ο Όμιλος. Αυτό περιλαμβάνει, σε συνεργασία με τις διάφορες εταιρίες του Ομίλου, την αναγνώριση, 
αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν 
εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου. 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια, μερίσματα 
πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
5.1  Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το Ευρώ. Ως εκ τούτου, 
δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
Oι αγορές εμπορευμάτων από χώρες του εξωτερικού αποτελούν το 4,7% του συνόλου των αγορών του Ομίλου. 
Από αυτές το ποσοστό αγορών από τις χώρες της ζώνης του Ευρώ ανέρχεται σε 4,5% και μόνο το 0,2% αφορά 
αγορές σε διαφορετικό νόμισμα. Συνεπώς ο  συναλλαγματικός κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει είναι 
περιορισμένος. 
 
5.2  Κίνδυνος επιτοκίου  
 
Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισσοροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των 
τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Ο 
Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη 
συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να 
παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. 
Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και από 
τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το επιτόκιο του 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία του 
δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου.  
Η αναλογία μεταξύ του δανεισμού με σταθερό επιτόκιο και του δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο ελέγχεται και 
καθορίζεται από την κατευθυντήρια πολιτική του Ομίλου. 
Στο τέλος της χρήσης 2007, το 92% του δανεισμού αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό με σταθερό επιτόκιο και το 
8%  βραχυπρόθεσμο δανεισμό με κυμαινόμενο.   
 
5.3       Πιστωτικός κίνδυνος  
 
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από τους 
πελάτες χονδρικής της θυγατρικής Εταιρίας ΕΝΑ Α.Ε. και κυρίως από τους συνεργάτες του δικτύου δικαιόχρησης. 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Ομίλου οι οποίες 
ελέγχουν το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Όταν κρίνεται 
απαραίτητο, ζητείται επιπλέον εξασφάλιση με εγγυήσεις. 
Ειδικότερα για τους συνεργάτες του δικτύου δικαιόχρησης ο Όμιλος έχει προβεί επιπρόσθετα σε ασφάλιση 
πιστώσεων. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.  
Για το 2007, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην 
καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Περισσότερες πληροφορίες για 
ενδεχόμενους πιστωτικούς κινδύνους στη Σημείωση 22 «Απαιτήσεις από Εμπορική Δραστηριότητα», σελ. 35 & 36. 
 
 



                                                                                              Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων                    

                                                                                                    
20  

 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
5.4       Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος  ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών 
υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες 
διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να 
αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 
Ο Όμιλος φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί 
κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 
 
5.5       Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Ο Όμιλος διαρκώς βελτιστοποιεί τη κεφαλαιακή του διάρθρωση (τη σχέση μεταξύ δανεισμού και ιδίων 
κεφαλαίων). Κύριος σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης  είναι η βελτιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας 
(shareholder value) με την ταυτόχρονη διατήρηση μιας χρηματοοικονομικής ευελιξίας ικανής για την υλοποίηση 
των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως. Η Διοίκηση 
θεωρεί ως μέρη αυτής της εξέτασης το κόστος του κεφαλαίου και τον κίνδυνο που ενέχεται σε κάθε στοιχείο του 
κεφαλαίου. Η Εταιρία έχει ως στόχο ένα δείκτη δανειακής επιβάρυνσης  της τάξης του 25%-30%.   
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6. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 
 
Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρίας, αφαιρουμένων των εκπτώσεων και των λοιπών παροχών, έχουν προκύψει 
αποκλειστικά από πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής σε καταναλωτές, χονδρικής προς μικρούς επιτηδευματίες σε 
διάφορα σημεία της χώρας και από πωλήσεις σε συνεργάτες με σύμβαση δικαιόχρησης. Το ύψος των εσόδων ανά 
κατηγορία που έχουν εγγραφεί είναι το ακόλουθο: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 

 
01.01.2007 -

31.12.2007
01.01.2006-
31.12.2006

01.01.2007 -
31.12.2007

01.01.2006-
31.12.2006

Πωλήσεις λιανικής 1.016.477 899.736 1.016.477 899.736 

Πωλήσεις σε συνεργάτες με σύμβαση δικαιόχρησης και τρίτους 41.524 27.309 41.524 27.309 

Πωλήσεις χονδρικής  116.882 103.204 83.203 73.835 

Σύνολο 1.174.883 1.030.249 1.141.204 1.000.880 

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

 Όμιλος  Εταιρία 

 
 01.01.2007 -

31.12.2007 
 01.01.2006-

31.12.2006  
 01.01.2007 -

31.12.2007 
01.01.2006-
31.12.2006 

Πωλήσεις βοηθητικού υλικού 232 168   230 334 

Έσοδα από  προμηθευτές (κουπόνια,ποιοτικός έλεγχος) 375 209   369 194 

Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 425 318   407 318 

Λοιπά έσοδα (αφορούν κυρίως  παροχή υπηρεσιών και λοιπές 
προμήθειες) 2.866 2.043   2.327 1.559 

Έσοδα από συμβάσεις δικαιόχρησης 167 115   167 115 

Έσοδα  από ενοίκια 1.598 1.657   1.767 1.813 

Σύνολο 5.663 4.510   5.267 4.333 
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8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 
1. «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., και 
2. ΕΝΑ Α.Ε. 
 

  Χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007 Χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006 

 «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε. 
Απαλοιφή 

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

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 
(πωλήσεις)

  

Πωλήσεις λιανικής 1.016.477 - - 1.016.477 899.736 - - 899.736 
Πωλήσεις σε επιτηδευματίες  116.882 - 116.882 - 103.204 - 103.204 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις 83.203 - (83.203) - 73.835 - (73.835) - 
Πωλήσεις σε συνεργάτες με 
σύμβαση δικαιόχρησης 38.796 - - 38.796 26.351 - - 26.351 
Πωλήσεις σε τρίτους 2.728 - - 2.728 958 - - 958 

Σύνολο πωλήσεων τομέα 1.141.204 116.882 (83.203) 1.174.883 1.000.880 103.204 (73.835) 1.030.249 

Κέρδος προ φόρων 45.910 4.134 (40) 50.004 27.617 2.853 (46) 30.424 

Κέρδος μετά από φόρους 33.987 3.022 (28) 36.981 18.399 1.658 (38) 20.019 

 
Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ως  κύριος προμηθευτής της ΕΝΑ Α.Ε. πωλεί εμπορεύματα που η ίδια αγοράζει και 

εμπορεύεται. Η τιμή πώλησης των εμπορευμάτων είναι η τελευταία αναγραφόμενη στα τιμολόγια του τρίτου προμηθευτή προς 

την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προσαυξημένη με ένα ειδικό συντελεστή 1,03. Επί των συνολικών ετήσιων αγορών 

της ΕΝΑ Α.Ε. η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. χορηγεί εκπτώσεις βάσει συμφωνηθείσας κλίμακας. 
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8.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31.12.2007 έχουν ως εξής: 
 

  Χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007 Χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006 

 
«ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε. 

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών Σύνολο  

«ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΕΝΑ Α.Ε. 

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών Σύνολο 

Ισολογισμός   

Ενεργητικό   
Πάγιο και κυκλοφορούν 
ενεργητικό τομέα 396.547 33.358 2.113 432.018 388.952 27.707 1.878 418.537 
Στοιχεία ενεργητικού 
συνδεδεμένων επιχ/σεων 25.422 - (25.422) - 23.577 - (23.577) - 

Σύνολο ενεργητικού  421.969 33.358 (23.309) 432.018 412.529 27.707 (21.699) 418.537 
        
        

Παθητικό (υποχρεώσεις)         

Μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
τομέα 309.359 9.132 264 318.755 329.079 8.430 - 337.509 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχ/σεις - 18.047 (18.047) - - 16.201 (16.201) - 

Σύνολο υποχρεώσεων  309.359 27.179 (17.783) 318.755 329.079 24.631 (16.201) 337.509 

Άλλες πληροφορίες         

Μεταβολές παγίων         
 - ως προς τις προσθήκες 35.747 946 - 36.693 36.326 1.158 - 37.484 
 - ως προς τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 19.151 1.089 37 20.277 18.381 948 37 19.366 
Απαξίωση παγίων  περιουσιακών 
στοιχείων 49 - - 49 940 - - 940 
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8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 
Λοιπή λεπτομερής πληροφόρηση:  
 
Προσθήκες Όμιλος  Εταιρία   

  

 31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Γήπεδα-Οικόπεδα 546 465  541 459

Κτίρια - Ιδιόκτητα 4.225 6.930  4.045 6.831

Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα Τρίτων 7.904 4.770  7.783 4.610

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 18.457 18.648  17.891 17.901

Μεταφορικά Μέσα 1.025 1.532  953 1.504

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 3.184 4.095  3.184 4.095

Λογισμικό 1.352 1.044  1.350 926

 36.693 37.484  35.747 36.326

 
Αποσβέσεις Όμιλος Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006 

Γήπεδα-Οικόπεδα 65 64 68 64

Κτίρια - Ιδιόκτητα 2.286 2.131 2.260 1.967

Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα Τρίτων 4.448 4.620 4.178 4.406

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 11.585 11.477 10.910 10.958

Μεταφορικά Μέσα 906 800 870 754

Υποχρέωση αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων 529 196 491 154

Λογισμικό 458 78  374 78

 20.277 19.366  19.151 18.381

 
 

 
9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 
 Όμιλος  Εταιρία  

 
01.01.2007-
31.12.2007

 01.01.2006-
31.12.2006

 01.01.2007-
31.12.2007

 01.01.2006-
31.12.2006

         

Τόκοι δανείων και υπεραναλήψεων   2.421          3.365 2.421              3.365  
Ζημιές /(Κέρδη) από αποτίμηση Ομολογιακού -        (3.367) -            (3.367) 
Ζημίες από χρηματοοικονομικά παράγωγα -          3.198 -              3.198  

Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα 268                 2 259                     2  

Συνολικό κόστος δανεισμού 2.689          3.198 2.680             3.198  
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10. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  
 
Στα κέρδη προ φόρων της χρήσης περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες χρεώσεις/(πιστώσεις): 
 

 Όμιλος  Εταιρία 

  
   01.01.2007 
–31.12.2007

  01.01.2006-
31.12.2006  

   01.01.2007 –
31.12.2007 

  01.01.2006-
31.12.2006 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων χρήσης 19.819 19.170 18.777 18.227 
Απαξίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 49 940 49 940 
Αποσβέσεις ασώματων παγίων στοιχείων χρήσης 458 196 374 154 

Σύνολο αποσβέσεων και απαξίωσης παγίων 
περιουσιακών στοιχείων χρήσεως 20.326 20.306 19.200 19.321 
Συναλλαγματικές διαφορές: Ζημιές /(Κέρδη) από εμπορική 
δραστηριότητα (50) (40) (37) (40) 

Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων 107 97 103 93 
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 872.070 772.761 770.001  682.297 
Απομείωση αξίας αποθεμάτων - 

  
208   -  183 

Αμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού 136.625 119.835 127.402  114.123 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 1.646 1.666 1.543 1.594 

 
 
11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   
 
 
 Όμιλος  Εταιρία 

 
   01.01.2007 –

31.12.2007
  01.01.2006-

31.12.2006 
   01.01.2007 –

31.12.2007 
  01.01.2006-

31.12.2006
Φόρος Εισοδήματος:  
Φόρος που αναλογεί στο φορολογητέο κέρδος: 12.223              8.255 11.185              7.427  

- Προσαυξήσεις/ (μειώσεις) φόρου εισοδήματος  
       προηγούμενων χρήσεων (186)                    29 (182) 29  
- Συμπληρωματικός φόρος 156                  156 144                  144  

- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων  
       χρήσεων -              1.114 - 1.031   
Αναβαλλόμενος φόρος:     
- Τρέχουσα χρήση 830 851 775 587 

Σύνολο 13.023 10.405 11.923 9.218 
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11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

Τα φορολογικά έξοδα  υπολογίζονται και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα  ως εξής: 
 

Όμιλος 

01.01.2007-31.12.2007  01.01.2006-31.12.2006 

%   % 

    
Κέρδη προ φόρων 50.004 100          30.424 100

Φόρος που αναλογεί με φορολογικό συντελεστή 25% (2006: 29%) 12.501 25,0            8.823 29,0
Φορολογική επίπτωση από μη εκπιπτόμενες δαπάνες 552 1,1             414 1,3
Συμπληρωματικοί φόροι 156 0,3               156 0,5

Προσαυξήσεις / (μειώσεις) φόρου εισοδήματος προηγούμενων (186) (0,4)                 29 0,1
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων - -            1.114 3,7
Αυξήσεις / (μειώσεις) στις απαιτήσεις/υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο 
φόρο  οφειλόμενες στη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή - -               (131) (0,4)

Φορολογικά έξοδα και πραγματικός φορολογικός συντελεστής 
χρήσης 13.023 26,0 10.405 34,2

 
Εταιρία 

01.01.2007-31.12.2007  01.01.2006-31.12.2006 
 %   % 

Κέρδη προ φόρων 45.910 100  27.617  100 
     

Φόρος που αναλογεί με φορολογικό συντελεστή 25% (2006: 29%) 11.478 25,0             8.009  29,0 
Φορολογική επίπτωση από μη εκπιπτόμενες δαπάνες 483 1,8  409  1,4 
Συμπληρωματικοί φόροι 144 0,3                144  0,5 

Προσαυξήσεις / (μειώσεις) φόρου εισοδήματος προηγούμενων (182) (0,4)             29  0,1 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων - -  1.031   3,7 
Αυξήσεις / (μειώσεις) στις απαιτήσεις/υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο 
φόρο  οφειλόμενες στη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή - -               (404)  (1,4) 
Φορολογικά έξοδα και πραγματικός φορολογικός συντελεστής 
χρήσης 11.923 26,0  9.218 33,3  
 
 
Ο φορολογικός συντελεστής για το 2007 είναι 25% και για το 2006 29%, σύμφωνα με το φορολογικό νόμο που 
τέθηκε σε ισχύ το 2004. 
Για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει πραγματοποιηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος μέχρι και 
την χρήση 2005 ενώ για την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, διενεργήθηκε και 
ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση 2004.  
Σε εκκρεμότητα βρίσκεται μόνο ο έλεγχος της αμοιβής της συνδεδεμένης εταιρίας DELHAIZE GROUP S.A. για 
παροχή υπηρεσιών κατά την χρήση 2005 προς τις Εταιρίες του Ομίλου οι οποίες έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώπιον 
της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για προέγκριση της έκπτωσης δαπανών διοικητικής 
υποστήριξης, οργάνωσης και γενικά διεθνών υπηρεσιών από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Επίσης για τις χρήσεις 
2003, 2004 και 2005 βεβαιώθηκαν παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος βάσει του άρθρου 13 του 
Κ.Ν.2238/1994, συνολικού ποσού 204 Ευρώ για τους οποίους η Εταιρία  προσέφυγε δικαστικά. Εκτιμάται ότι οι 
προσφυγές της θα γίνουν δεκτές.  
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12. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα: 
 

 
Όμιλος 

 
Εταιρία 

 
   01.01.2007 -

31.12.2007 
  01.01.2006-
31.12.2006  

   01.01.2007 -
31.12.2007 

  01.01.2006-
31.12.2006 

          

Καθαρά κέρδη χρήσης  36.981           20.019 33.987            18.399 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών χρήσης 12.732.720       12.732.720 12.732.720          12.732.720

Κέρδη ανά εκδοθείσα μετοχή (σε Ευρώ) 2,90 1,57 2,67 1,44
 
 
13. ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
 
Για τη χρήση 2006, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 07.06.2007 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού  
σαράντα εννέα λεπτών (0,49 Ευρώ) ανά μετοχή και συνολικού ποσού 6.239 Ευρώ. Το μέρισμα κατεβλήθη στους 
δικαιούχους μετόχους την 21.06.2007 μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 
 
Για τη χρήση 2007, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού  ογδόντα εννέα λεπτών (0,89Ευρώ) ανά μετοχή για τη χρήση 2007. Το 
μέρισμα είναι αντικείμενο έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει την 03.06.2008, 
και δεν έχει ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η καταβολή στους δικαιούχους του μερίσματος που θα 
εγκριθεί θα γίνει την 18.06.2008, μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Ιδιόκτητα

Εγκαταστάσεις 
σε Ακίνητα 
Τρίτων 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 
Μέσα 

Ακινητοποιήσεις 
υπό Εκτέλεση & 
Προκαταβολές

Σύνολο 

Όμιλος – 2007   
Σε Αξία Κτήσης   
Κατά την 01.01.2007      36.764    79.150               60.262     135.220            8.927                    4.707     325.030  
Προσθήκες 546 4.225 7.904 18.457 1.025 3.184 35.341 
Μεταφορές 23 2.272 1.018 1.369 - (4.701) (19) 
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - (10) (445) (3.895) (173) - (4.523) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 
μισθωμένων κτιρίων - - 792 - - - 792 
Κατά την 31.12.2007 37.333 85.637 69.531 151.151 9.779 3.190 356.621 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     
Κατά την 01.01.2007            584    18.899               33.085        79.880              5.437                         -      137.885  
Αποσβέσεις χρήσης 65 2.286 4.448 11.585 906 - 19.290 
Μεταφορές - - - - - - - 
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - (10) (441) (3.787) (144) - (4.382) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 
μισθωμένων κτιρίων - - 529 - - - 529 
Κατά την 31.12.2007 649 21.175 37.621 87.678 6.199 - 153.322 
Πρόβλεψη Απαξίωσης Παγίων     
Κατά την 01.01.2007                -                -                     605             479                     -                            -          1.084  
Πρόβλεψη χρήσης                -                -   32 126 - - 158 
Αντιλογισμός πρόβλεψης 
απαξίωσης                -                -   (90) (19) - - (109) 
Κατά την 31.12.2007 - - 547 586 - - 1.133 
Αναπόσβεστη Αξία        
Κατά την 31.12.2007 36.684 64.462 31.363 62.887 3.580 3.190 202.166

Όμιλος – 2006     
Σε Αξία Κτήσης     
Κατά την 01.01.2006       36.304      69.774                50.253       119.995              7.594                    8.599      292.519  
Προσθήκες            465       6.930               4.770         18.648  1.532                    4.095        36.440  
Μεταφορές             (5)      2.448               4.579             689               -                 (7.987)         (276) 
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων                -             (2)                  (16)       (4.112)              (199)                         -         (4.329) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 

έ ί
-                -   676 -    -  -               676  

Κατά την 31.12.2006      36.764    79.150               60.262     135.220            8.927                    4.707     325.030  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     
Κατά την 01.01.2006            520      16.769                28.400         72.446              4.739                          -       122.874  
Αποσβέσεις χρήσης              64       2.131               4.620         11.477              800                          -         19.092  
Μεταφορές                -                -                      -   -                      -                            -                 -   
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων               -             (1) (13) (4.043) (102)                         -        (4.159) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 
μισθωμένων κτιρίων                -                -                       78                  -                      -                          -                78  

Κατά την 31.12.2006            584    18.899               33.085        79.880              5.437                            -      137.885  
Πρόβλεψη Απαξίωσης Παγίων   
Κατά την 01.01.2006                -                -                       70               74                     -                            -              144  
Πρόβλεψη χρήσης                -                -                     554             429                     -                            -              983  
Αντιλογισμός πρόβλεψης 
απαξίωσης 

               -                -                     (19)            (24)                    -                            -             (43) 

Κατά την 31.12.2006                -                 -                      605             479                     -                              -          1.084  
Αναπόσβεστη Αξία   
Κατά την 31.12.2006      36.180    60.251               26.572        54.861              3.490                    4.707     186.061  
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου. Κατά την ετήσια αναθεώρηση της ωφέλιμης ζωής των ανωτέρω 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (βλ. Σημ. 3.4.1) δεν προέκυψε καμία αλλαγή. 
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

 Γήπεδα-
οικόπεδα 

Κτίρια - 
ιδιόκτητα 

Εγκατ/σεις 
σε ακίνητα 
τρίτων 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές 

Σύνολο

Εταιρία  -2007    
Σε Αξία Κτήσης    
Κατά την 01.01.2007     33.976       74.357          57.861       129.431           8.455                  4.707       308.787  
Προσθήκες 541 4.045 7.783 17.891 953 3.184 34.397 
Μεταφορές 23 2.272 1.018 1.369 - (4.701) (19) 
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - (10) (444) (3.686) (170) - (4.310) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 
μισθωμένων κτιρίων - - 705 - - - 705 
Κατά την 31.12.2007 34.540 80.664 66.923 145.005 9.238 3.190 339.560 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     
Κατά την 01.01.2007          574        17.799          31.674         76.890           5.060  -         131.997  
Αποσβέσεις χρήσης 68 2.260 4.177 10.910 870 - 18.285 
Μεταφορές - - - - - - - 
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων - (10) (441) (3.578) (141) - (4.170) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 
μισθωμένων κτιρίων - - 491 - - - 491 
Κατά την 31.12.2007 642 20.049 35.901 84.222 5.789 - 146.603 

Πρόβλεψη Απαξίωσης Παγίων      
Κατά την 01.01.2007               -                  -                605               479                  -                         -              1.084  
Πρόβλεψη χρήσης - - 32 126 - - 158 

Αντιλογισμός πρόβλεψης απαξίωσης 
- - 

 
(90) (19) - - (109) 

Κατά την 31.12.2007 - - 547 586 - - 1.133 

Αναπόσβεστη Αξία     
Κατά την 31.12.2007 33.898 60.615 30.475 60.197 3.449 3.190 191.824 

Εταιρία - 2006    
Σε Αξία Κτήσης    
Κατά την 01.01.2006      33.522         65.080           48.012         114.821           7.278                  8.599      277.312  
Προσθήκες           459           6.831            4.610           17.901           1.504                  4.095        35.400  
Μεταφορές            (5)          2.448            4.579               799                  -                  (7.987)           (166) 
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων               -                 (2)             (16)         (4.090)          (327)                        -          (4.435) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 

έ ί
             -                    -                676                   -                   -                           -               676  

Κατά την 31.12.2006     33.976       74.357          57.861       129.431           8.455                  4.707       308.787  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις      
Κατά την 01.01.2006           510         15.833           27.203           69.962           4.537                         -          118.045  
Αποσβέσεις χρήσης            64           1.967            4.406           10.958              754                         -            18.149  
Μεταφορές               -                    -                    -                    -                   -                           -                    -   
Πωλήσεις / αποσύρσεις παγίων               -                 (1)             (13)         (4.030)          (231)                        -           (4.275) 
Υποχρέωση αποκατάστασης 

έ ί
              -                   -                  78                   -                   -                           -                  78  

Κατά την 31.12.2006          574        17.799          31.674         76.890           5.060                          -        131.997  

Πρόβλεψη Απαξίωσης Παγίων      

Κατά την 01.01.2006               -    -                   70                 74                  -                           -                144  
Πρόβλεψη χρήσης               -                    -                554               429                  -                           -                983  

Αντιλογισμός πρόβλεψης απαξίωσης               -                   -               (19)             (24) -                           -               (43) 

Κατά την 31.12.2006               -                     -                605               479                   -                         -              1.084  

Αναπόσβεστη Αξία        
Κατά την 31.12.2006     33.402        56.558          25.582          52.062           3.395                  4.707     175.706  
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου. Κατά την ετήσια αναθεώρηση της ωφέλιμης ζωής των ανωτέρω 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (βλ. Σημ. 3.4.1) δεν προέκυψε καμία αλλαγή. 
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15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
 Όμιλος  Εταιρία 

 Επενδύσεις σε Ακίνητα  Επενδύσεις σε Ακίνητα 
2007    

Λογιστική Αξία    

Κατά την 01.01.2007 224  180 

Κατά την 31.12.2007 224  180 
   

2006   

Λογιστική Αξία   

Κατά την 01.01.2006 57                                        13 
Μεταφορές 167  167 

Κατά την 31.12.2006 224  180 

 
 
16. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (GOODWILL) 
 
 Όμιλος  Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006     31.12.2007       31.12.2006 
Λογιστική Αξία      

Κατά την 01.01.2007 69.712          69.712  69.712          69.712 

Κατά την 31.12.2007 69.712        69.712  69.712        69.712 

 
Στο τέλος των χρήσεων 2006 και 2007, ο Όμιλος υπολόγισε το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας και διαπίστωσε ότι 
δεν προέκυψε ανάγκη απαξίωσης.  
 
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) 8,1%. 
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17. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

  

 
Όμιλος   

Λογισμικό   
Εταιρία   

 Λογισμικό 

2007    

Σε Αξία Κτήσης  

Κατά την 01.01.2007 1.972          1.719 

Προσθήκες 1.352  1.350 

Μεταφορές 19  19 

Πωλήσεις-αποσύρσεις παγίων (1)  (1) 

Κατά την 31.12.2007 3.342  3.087 

  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  

Κατά την 01.01.2007 993  946 

Αποσβέσεις χρήσης 458  374 

Πωλήσεις-αποσύρσεις παγίων (1)  (1) 

Κατά την 31.12.2007 1.450  1.319 

   

Αναπόσβεστη Αξία    

Κατά την 31.12.2007 1.892  1.768 

  

2006  

Σε Αξία Κτήσης  

Κατά την 01.01.2006             818              793 

Προσθήκες          1.044              926 

Μεταφορές             110                 -   

Κατά την 31.12.2006         1.972          1.719 

  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  

Κατά την 01.01.2006             797              792 

Αποσβέσεις χρήσης             196              154 

Κατά την 31.12.2006            993             946 

  

Αναπόσβεστη Αξία    

Κατά την 31.12.2006            979             773 
 
 
Οι αποσβέσεις των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται στις θέσεις κόστους οι οποίες κάνουν 
χρήση των στοιχείων αυτών. Βάσει της συμμετοχής της εκάστοτε θέσης κόστους στη λειτουργία της Εταιρίας, οι 
δαπάνες τους, και μεταξύ αυτών οι αποσβέσεις των ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζονται στις 
ακόλουθες γραμμές του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
Κόστος πωληθέντων 5  5 
Έξοδα Διάθεσης 38  29 
Έξοδα Διοίκησης 415  340 
Σύνολο 458  374 
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18. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 
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 

ΕΝΑ Α.Ε. (θυγατρική εταιρία) 
Ελλάδα,  

Γέρακας Αττικής 99,96% 
 
 
Οι ακόλουθες εταιρίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: 

Επωνυμία Ποσοστό 
συμμετοχής  Λόγοι Εξαίρεσης Θυγατρικών Εταιριών από την Ενοποίηση 

ΣΑΚ Ε.Π.Ε. 40,00% 
Η συμμετοχή στο κεφάλαιο είναι επουσιώδης, λόγω των μικρών 
οικονομικών της μεγεθών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εταιρία βρίσκεται 
σε αδράνεια από το 1984. 

 
Η εταιρία DELHAIZE GROUP S.A. με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η οποία κατέχει το 61,28% του μετοχικού 
κεφαλαίου της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις συντάσσονται  
με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και είναι διαθέσιμες στην έδρα της Βελγικής εταιρίας. 
 
19. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο Όμιλος έχει μακροπρόθεσμες απαιτήσεις το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι εγγυήσεις δοθείσες για 
ενοικίαση ακινήτων, για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.. Η σύνθεση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων έχει ως 
ακολούθως: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006 
        
Εγγυήσεις  7.237              5.716 7.135                  5.615 
Λοιπές απαιτήσεις 688                 668 688                     668 
Σύνολο 7.925              6.384 7.823                 6.283 
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20. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ  
Ανάλυση για λόγους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 
 
 Όμιλος Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
     
Απαιτήσεις αναβαλλόμενου φόρου  9.530            8.674 9.023            8.127  
Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου (10.060)          (7.949) (9.290)          (7.221) 
Καθαρή απαίτηση / (υποχρέωση) 
αναβαλλόμενου φόρου χρήσης (530)              725 (267)              906  

 
Οι κινήσεις της χρήσης για τον καθαρό αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρίας ήταν οι ακόλουθες: 
 
 Όμιλος Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
     
Κατά την 1η Ιανουαρίου  725            1.332 906            1.262  
Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της 
χρήσης (830)             (851) (775)             (587) 
Αναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος απευθείας 
στην Καθαρή Θέση για αναγνωρισμένα 
αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (425)               244 (397)               231  
Κατά το τέλος της  χρήσης (530)              725 (267)              906  

 

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου έχει γίνει με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές: 
 
29% για το 2006 
25% για τα έτη 2007 και έπειτα. 
 

Παρατίθενται κατωτέρω οι σημαντικότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου καθώς και οι 
κινήσεις της χρήσεως: 
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20. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Όμιλος 

Πρόβλεψη  
για 

Αποζημίωση 
Προσωπικού 

Αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές 
αναγνωρισμένα 
απευθείας στη 
Καθαρή Θέση 

Προϋπολο- 
γισθέντα  
έξοδα Αποθέματα 

Διαφορά 
αναπόσβεστης 
αξίας παγίων 

Χρηματ/κά 
παράγωγα 

Φορολο-
γικές 
Ζημιές Λοιπά Σύνολο 

Κατά την 01.01.2006 
   

3.111  
  

438  
  

1.441  
  

1.921  
  

(6.192) 
   

40  
  

529          44     1.332  

Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της 
χρήσης 

   
416  

  
-   

  
(174) 

  
(146) 

  
(1.453) 

   
(42) 

  
(529)     1.077  

  
(851) 

Αναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος 
απευθείας στην Καθαρή Θέση για 
αναγνωρισμένα αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές  

   
-   

  
244  

  
-   

  
-   

  
-   

   
-   

  
-             -   

  
244  

Κατά την 01.01.2007        3.527               682            1.267        1.775        (7.645)              (2)   1.121      725 

Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της 
χρήσης 410 - 225 250 (1.903) 2 - 186 (830) 

Αναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος 
απευθείαςστην Καθαρή Θέση για 
αναγνωρισμένα αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές - (425) - - - - - - (425) 

Κατά την 31.12.2007 3.937 257 1.492 2.025 (9.548) - - 1.307 (530) 

 

Εταιρία 

Πρόβλεψη 
για 

Αποζημίωση 
Προσωπικού 

Αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές 
αναγνωρισμένα 
απευθείας στη 
Καθαρή Θέση 

Προϋπολο- 
Γισθέντα 

 έξοδα Αποθέματα 

Διαφορά 
αναπόσβεστης 
αξίας παγίων 

Χρηματ/κα 
παράγωγα 

Φορολογικές 
Ζημιές Λοιπά Σύνολο 

Κατά την 01.01.2006 
    

2.966  
   

396  
   

1.390            1.896  
   

(5.462) 
    

40  
   

-   
   

36     1.262  
Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της 
χρήσης 

    
398  

   
-   

   
(161) 

   
(139) 

   
(1.453) 

    
(42) 

   
-   

   
810        (587) 

Αναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος 
απευθείαςστην Καθαρή Θέση για 
αναγνωρισμένα αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές  

    
-    

   
231  - - - - - -        231  

Κατά την 01.01.2007 
    

3.364  
   

627  
   

1.229         1.757  
   

(6.915) 
    

(2) 
   

-   
   

846        906  
Επιβάρυνση  στα αποτελέσματα της 
χρήσης 385 - 220 252 (1.871) 2 - 237 (775) 

Αναβαλλ. Φόρος καταχωρημένος 
απευθείαςστην Καθαρή Θέση για 
αναγνωρισμένα αναλογιστικά 
κέρδη/ζημιές - (397) - - - - - - (397) 

Κατά την 31.12.2007 3.749 231 1.449 2.009 (8.786) - - 1.083 (267) 
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21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2007   31.12.2006    31.12.2007   31.12.2006 
Εμπορεύματα 79.902          71.711  74.808             66.689 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα, υλικά 
και είδη συσκευασίας 817               885 

 
817                  884 

Αγορές υπό παραλαβή και προκαταβολές 11               159  11                  159 

Σύνολο 80.730        72.755  75.636            67.732 

 
Η μέση περίοδος επάρκειας των αποθεμάτων για τον Όμιλο ανέρχεται σε 33,8 ημέρες για το έτος 2007 έναντι 
34,3 για το 2006. Για την Εταιρία ανέρχεται σε 35,8 ημέρες για το έτος 2007 έναντι 36,2 για το 2006. 
 
22. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2007   31.12.2006    31.12.2007   31.12.2006 
Απαιτήσεις από πελάτες (τρίτους) 8.836            7.008  8.006            6.136 
Απαιτήσεις από πελάτες (ενδοεταιρικούς) -                  -    18.047          16.189 
Χρεώστες 5.487            5.002  4.712            4.075 
Επιταγές, γραμμάτια 10.503          11.177  7.083            7.521 
Απαιτήσεις από προμηθευτές 13.234            9.637  12.781            9.186 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (4.980)          (5.093)  (3.273)          (3.221) 
Σύνολο 33.080        27.731  47.356        39.886 

 
Η μεταβολή της Πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη χρήση 2007 αναλύεται ως εξής: 
 
  Όμιλος Εταιρία 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 31.12.2006 (5.093)  (3.221) 
(Αύξηση) / μείωση προβλέψεων 113  (52) 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
31.12.2007 (4.980)  (3.273) 

 
Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων για τον Όμιλο ανέρχεται σε 10,3 ημέρες για το έτος 2007 έναντι 9,8 
για το 2006. Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρίας ανέρχεται σε 15,2 ημέρες, έναντι 14,5 για 
το 2006. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία 
τους (fair value). 
 
Πιστωτικοί κίνδυνοι 
 
• Τα ποσά τα οποία εμφανίζονται στον Ισολογισμό εμπεριέχουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βάσει 
των εκτιμήσεων της Διοίκησης που βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία και στο ισχύον οικονομικό περιβάλλον.  
Η Εταιρία εκτιμά ότι πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος από απαιτήσεις από την 
εμπορική δραστηριότητα. 
 
• Η Εταιρία εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε μεμονωμένα πρόσωπα εκτός της 
απαίτησης από τη θυγατρική της εταιρία ΕΝΑ Α.Ε., για την οποία δεν τίθεται θέμα πιστωτικού κινδύνου.  Οι 
υπόλοιπες απαιτήσεις κατανέμονται σ' ένα ευρύ αριθμό πελατών, χρεωστών και προμηθευτών. 
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22.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
• Το 36,8% των απαιτήσεων από πελάτες (τρίτους) του Ομίλου και το 40,6% της Εταιρίας αντίστοιχα 
προέρχεται από τα υπόλοιπα των συνεργατών του δικτύου δικαιόχρησης (Franchising). Βάσει των συμβολαίων 
συνεργασίας έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο όριο πίστωσης για κάθε ένα δικαιοχρήστη (Franchisee). H Εταιρία 
σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί την οικονομική αξιοπιστία και πιστοληπτική ικανότητα των 
διακαιοχρηστών και έχει προβεί σε ασφαλιστικές καλύψεις, στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από την πλευρά 
των δικαιοχρηστών ή και σε προσημειώσεις με σκοπό τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου. 
 
Την 31.12.2007 το υπόλοιπο των ασφαλιστικών καλύψεων, των εγγυητικών επιστολών και των προσημειώσεων 
αναλύεται ως ακολούθως: 

 
  Όμιλος/ Εταιρία 
Ασφαλιστικές καλύψεις 2.480 
Εγγυητικές επιστολές 2.110 
Προσημειώσεις 490 
Σύνολο 5.080 
 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων από εμπορική δραστηριότητα είναι η ακόλουθη:  
 

 Όμιλος      

  

Λογιστικό 
υπόλοιπο της 
31.12.2007 

Απαιτήσεις μη 
απαξιωθείσες και 
μη ληξιπρόθεσμες 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 30 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 30- 59 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 60- 89 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 90-179 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 180- 359 

ημερών 

Ληξιπρόθεσμα  
περισσότερο 
από  359 
ημέρες 

Απαιτήσεις από 
πελάτες 
(τρίτους) 7.513 1.753 4.224 791 259 231 247 8
Απαιτήσεις από 
πελάτες 
(ενδοεταιρικούς) - - - - - - - -

Χρεώστες 2.424 156 538 242 419 699 370 -
Επιταγές, 
γραμμάτια 10.503 9.383 687 1 180 250 - 2
Απαιτήσεις από 
προμηθευτές 12.640 - 12.640 - - - - -

Σύνολο 33.080 11.292 18.089 1.034 858 1.180 617 10
 

 Εταιρία      

  

Λογιστικό 
υπόλοιπο της 
31.12.2007 

Απαιτήσεις μη 
απαξιωθείσες και 

μη 
ληξιπρόθεσμες 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 30 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 30- 59 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 60- 89 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 90-179 
ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
εντός 180- 

359 ημερών 

Ληξιπρόθεσμα 
περισσότερο 
από  359 
ημέρες 

Απαιτήσεις από 
πελάτες 
(τρίτους) 7.408 1.650 4.225 791 258 231 245 8
Απαιτήσεις από 
πελάτες 
(ενδοεταιρικούς) 18.047 12.796 1.773 2.914 283 281 - -

Χρεώστες 2.400 156 527 240 419 700 358 -
Επιταγές, 
γραμμάτια 7.083 5.967 683 1 180 250 - 2
Απαιτήσεις από 
προμηθευτές 12.418 - 12.418 - - - - -

Σύνολο 47.356 20.569 19.626 3.946 1.140 1.462 603 10
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23. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
   31.12.2007   31.12.2006    31.12.2007   31.12.2006 
Λοιπά έσοδα εισπρακτέα (επιχορηγήσεις – 
αποζημιώσεις) 1.253 661 

 
1.231             624 

Ελληνικό δημόσιο - Παρακρατήσεις 307               398  287               378 
Λοιποί χρεώστες 45              20  37              35 

Σύνολο 1.605           1.079  1.555           1.037 
 
 
24. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
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 
   31.12.2007   31.12.2006    31.12.2007   31.12.2006 

Τράπεζες 28.163          48.169  12.614          38.447 

Ταμείο 6.160            4.321  5.779            4.113 

Σύνολο 34.323        52.490  18.393        42.560 

 
25. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 31.12.2007  31.12.2006 

    

Kαταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο    

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

 
26. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 

 31.12.2007  31.12.2006 

    

Υπέρ το άρτιο 13.560 13.560 

 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στο αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας κατά τις 
χρήσεις 2006 και 2007. 
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27. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Κατά την 31.12.2007 ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν αφορολόγητα ή κατ’ειδικό τρόπο φορολογηθέντα 
αποθεματικά. Εφ’όσον τεθεί προς έγκριση και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση  η διανομή των  αποθεματικών 
αυτών 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 ο αναλογούν φόρος ανέρχεται σε 3.086 Ευρώ. 
 

 

Τακτικό 
Αποθεματικό

Έκτακτα 
Αποθεματικά

Αποθεματικά 
ειδικών 
διατάξεων 
 και νόμων 

  

Αποθεματικό 
συμμετοχών 

και 
χρεογράφων  

Σύνολο 

Όμιλος      
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2006 3.211 14.488 12.358                     - 30.057

Μεταβολές από διανομή κερδών χρήσης  600                     -                       -                    - 600

Αποθεματικό για παροχή δικαιώματος προαίρεσης 
μετοχών από τη μητρική εταιρία - 181 - - 181

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2006 3.811 14.669 12.358 - 30.838

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2007 3.811 14.669 12.358 - 30.838

Μεταβολές από διανομή κερδών χρήσης  925 3.143 - - 4.068

Αποθεματικό για παροχή δικαιώματος προαίρεσης 
μετοχών από τη μητρική εταιρία - 220 - - 220

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2007 4.736 18.032 12.358 - 35.126

 
 

 Τακτικό 
Αποθεματικό 

Έκτακτα 
Αποθεματικά

Αποθεματικά 
ειδικών 
διατάξεων  
και νόμων 

Αποθεματικό 
συμμετοχών και 
χρεογράφων 

Σύνολο 

Εταιρία      

Υπόλοιπο κατά την 01.01.2006 3.211 14.488 12.358 279 30.336
Μεταβολές από διανομή κερδών χρήσης  600 - - - 600
Αποθεματικό για παροχή δικαιώματος 
προαίρεσης μετοχών από τη μητρική - 181 - - 181

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2006 3.811 14.669 12.358 279 31.117
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2007 3.811 14.669 12.358 279 31.117
Μεταβολές από διανομή κερδών χρήσης  925 3.143 - - 4.068
Αποθεματικό για παροχή δικαιώματος 
προαίρεσης μετοχών από τη μητρική 
εταιρία - 220 - - 220

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2007 4.736 18.032 12.358 279 35.405

 
Στα έκτακτα αποθεματικά υπήρξε αύξηση ίση με το κόστος του Δικαιώματος Προαίρεσης Μετοχών που παρέχει η 
μητρική εταιρία DELHAIZE GROUP S.A. (βλ. Σημείωση 3.19 την Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών).  
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28. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) 
 

        Όμιλος        Εταιρία 
   
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2006 2.793  6.520 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) αναγνωρισμένα απευθείας στην Καθαρή Θέση (734) (698) 
Μεταφορά σε αποθεματικά         (600)        (600)   
Μερίσματα διανεμηθέντα     (3.947)    (3.947) 
Καθαρά κέρδη χρήσης     20.018       18.399  

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2006    17.530 19.674  
Υπόλοιπο κατά την 01.01.2007    17.530 19.674  
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) αναγνωρισμένα απευθείας στην Καθαρή Θέση 1.273 1.192 
Μεταφορά σε αποθεματικά (4.068) (4.068) 
Μερίσματα διανεμηθέντα (6.239) (6.239) 
Καθαρά κέρδη χρήσης 36.980 33.987 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.2007 45.476 44.546 

 

29. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
 
Η Εταιρία την 07.02.2005 προέβη σε έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου σταθερού επιτοκίου σε συνέχεια 
της από 22.12.2004 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 διατέθηκαν δε και καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Alpha Bank. Το εν λόγω δάνειο θα 
αποπληρωθεί ολοσχερώς την 09.02.2010.  
  
 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
 Όμιλος/Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 
Ομολογιακό δάνειο λήξης 09.02.2010 40.000 40.000 

Σύνολο 40.000 40.000 

 
Ο ανωτέρω δανεισμός θα εξοφληθεί ως ακολούθως: 
 

 Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
 Όμιλος/Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 

Εντός ενός έτους - - 

Κατά το δεύτερο έτος - - 

Κατά το τρίτο έως και το πέμπτο έτος 40.000 40.000 

Σύνολο 40.000 40.000 
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29. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
 
Το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου είναι σταθερό και ανέρχεται σε 3,895%. 
 
Εκτός από την ανάλυση του κατωτέρω πίνακα, η διοίκηση θεωρεί ότι οι τρέχουσες αξίες των χρηματοοικονομικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που λογιστικοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, στο αποσβεσμένο κόστος 
πλησιάζουν την εύλογη αξία τους.  
 

31.12.2007 
Ομιλος/Εταιρία 

Χρηματ/κές 
υποχρεώσεις Τρέχουσα αξία Εύλογη αξία 

 
Alpha Bank Ομολογιακό 

δάνειο 40.000 38.921 
 
 
30. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ KAI BΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
Το ομολογιακό δάνειο που είχε συναφθεί από 05.02.2002 με την DELCOR S.A. η οποία ανήκει στον Όμιλο 
DELHAIZE, πενταετούς διάρκειας ύψους 38.100 χιλ. USD ή 44.138 Ευρώ, όπως αντιστοιχεί μετά τη σύναψη 
σύμβασης swap, εξοφλήθη την 05.02.2007.  
 

 Τρέχων δανεισμός 
 Ομιλος/Εταιρία 

Πληρωτέος    31.12.2007   31.12.2006 

Εντός ενός έτους - 28.929 

Σύνολο - 28.929 

 
Κατά την περίοδο από 01.01.2007 έως 31.12.2007 ο Όμιλος προέβη σε μεμονωμένες λήψεις βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού προκειμένου να καλύψει στιγμιαίες ανάγκες του όπως τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης καθώς 
επίσης και την κάλυψη μέρους των επενδυτικών του αναγκών. Την 31.12.2007 ο Όμιλος έχει βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό 3.500 Eυρώ,  το δε μέσο ύψος δανεισμού ανήλθε σε 13.584 Ευρώ με ένα μέσο σταθμικό επιτόκιο 
4,88%.   
Εάν το ύψος του επιτοκίου ήταν υψηλότερο κατά 50 μονάδες βάσης και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι παρέμεναν 
σταθερές τα κέρδη του Ομίλου και της Εταιρίας την 31.12.2007 θα ήταν μειωμένα κατά 69 Ευρώ. Αυτό κυρίως 
οφείλεται στην έκθεση του Ομίλου σε επιτοκιακό κίνδυνο λογω του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του με 
κυμαινόμενο επιτόκιο.  
Το έτος 2006, δεν υπήρχε βραχυπρόθεσμος δανεισμός.  
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31. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    
 
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.) και άλλα Επικουρικά 
Ταμεία. Οι εργοδοτικές εισφορές επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν. 
 
Επιπλέον ο Όμιλος παρέχει στα στελέχη του συμπληρωματικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Η υποχρέωση 
του Ομίλου στο πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο την καταβολή συγκεκριμένου ποσού σε ιδιωτική ασφαλιστική 
εταιρία (πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών). Το ποσό για το 2007 που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 
ανήλθε σε 412 Ευρώ για τον Όμιλο και 397 Ευρώ για την Εταιρία, ενώ για το 2006 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 381 
και 366 Ευρώ, και περιλαμβάνονται στις αμοιβές και λοιπές παροχές προσωπικού. 
 
Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών  
 
Σύμφωνα με το Νόμο 2112/1920 ο Όμιλος υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ ως αποζημίωση λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία το 40% της αποζημίωσης λόγω απόλυσης η οποία υπολογίζεται βάση του τελευταίου μισθού και της 
προϋπηρεσίας. Η πολιτική του Ομίλου είναι να καταβάλει ως αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία το 40% 
της αποζημίωσης λόγω απόλυσης σε όλους τους εργαζόμενους με εξαίρεση τα υψηλά και μεσαία στελέχη στα 
οποία καταβάλλει το 100% εφόσον έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια προϋπηρεσίας στον Όμιλο. Πρόκειται για μη 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 
 
Η πιο πρόσφατη αναλογιστική μελέτη της παρούσας αξίας του προγράμματος καθορισμένων παροχών έγινε τη 
31.12.2007 από την εταιρία Hewitt Associates S.A. Η παρούσα αξία του προγράμματος καθορισμένων παροχών, 
τόσο το τρέχον κόστος υπηρεσίας καθώς και των προηγουμένων χρήσεων, υπολογίστηκαν με την χρήση της 
μεθόδου της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας. 
 
Αναλυτικά τα ποσά των κεφαλοποιημένων υποχρεώσεων και οι κινήσεις της επίπτωσης αλλαγής μεθόδου 
υπολογισμού έχουν ως αναλύεται ακολούθως: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 

 2007 2006  2007 2006 

Υποχρεώσεις κατά την έναρξη (αναμορφωμένα) (Μέθοδος SORIE) 16.840 14.196 15.970 13.447 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στην Καθαρή Θέση (1.698) 978 (1.589) 929 

Επιβάρυνση για τη χρήση  2.989 2.531 2.833 2.385 

Παροχές πληρωθείσες (1.343) (865) (1.290) (791) 

Σύνολο λήξης χρήσης 16.788 16.840 15.924 15.970 
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31. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ    
 
Τα ποσά τα οποία αναγνωρίζονται ως έξοδα όσον αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
 2007 2006  2007 2006 
      

Κόστος υπηρεσιών τρέχουσας χρήσης 1.783                 1.564 1.693                  1.484 

Κόστος επιτοκίου 675                     569  640                     539 

Ζημιές αναγνωρισθείσες στη χρήση -                       -   -                         -   

Κόστος υπηρεσιών προηγούμενης χρήσης 21                       17  19                       14 

Επιπλέον παροχές 510                     381  481                     348 

Σύνολο λήξης χρήσης 2.989 2.531 2.833 2.385 

 
 

Η επιβάρυνση για τη χρήση έχει περιληφθεί στα έξοδα προσωπικού στις κάτωθι κατηγορίες του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσης: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
 2007 2006  2007 2006 
Κόστος πωληθέντων 271                     240  271                        240  

Έξοδα διάθεσης  748                     297  606                        288  

Έξοδα διοίκησης 1.970                 1.994 1.956                    1.857  

Σύνολο 2.989 2.531 2.833 2.385 

 
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία (fair value), των καθορισμένων παροχών έχουν ως εξής: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
 2007 2006  2007 2006 
Υποχρεώσεις καθορισμένων 
παροχών κατά την έναρξη 17.169               14.467 16.287                  13.703  
Κόστος υπηρεσιών τρέχουσας 
χρήσης 1.783                 1.564 1.693                    1.484  

Κόστος επιτοκίου 675                     569  640                        539  

Αναλογιστικά (έσοδα)/έξοδα (1.698)                     978  (1.589)                        929  

Παροχές πληρωθείσες (1.343)                   (865) (1.290)                      (791) 
Yποχρέωση από επιπρόσθετες 
καταβολές και έξοδα 506                     456  478                        423  
Υποχρεώσεις καθορισμένων 
παροχών πριν τη μη αναγνώριση 
εξόδων προηγούμενων χρήσεων 17.092 17.169 16.219 16.287 
Μη αναγνωρισμένα έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (304)                   (329) (295)                      (317) 
Υποχρεώσεις καθορισμένων 
παροχών κατά την λήξη 16.788 16.840 15.924 15.970 
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31. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ    
 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
 2007 2006  2007 2006 
Παρούσα αξία των κεφαλαιοποιημένων 
υποχρεώσεων 17.092               17.169 16.219 

   
16.287  

Μη αναγνωρισμένα έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων (304)                   (329) (295) 

   
(317) 

Σύνολο 16.788 16.840 15.924 15.970 

 
Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
 
 Όμιλος/Εταιρία 
            2007            2006 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,9% 4,0%
Αναμενόμενο ποσοστό αύξησης των μισθών 4,0% 4,0%
 
 
32. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
 
Κατά τις προηγούμενες χρήσεις χρηματοοικονομικά παράγωγα είχαν συναφθεί προκειμένου να περιορισθεί ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος  που προέρχονταν από το ομολογιακό δάνειο που είχε συνάψει η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με την DELCOR S.A. σε USD και το οποίο εξοφλήθη την 10.02.2007.  
 
 Όμιλος/Εταιρία 
 31.12.2007 31.12.2006 
Υπόλοιπο την 01.01.2007 15.199        12.001 
Εύλογη αξία  -          3.198 
Αποπληρωμή (15.199) - 
Υπόλοιπο την 31.12.2007 -       15.199 

 
33. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
Κατά την 01.01.2007           2.116         2.021 
Μεταβολή χρήσης 2.501 2.382 
Κατά την 31.12.2007 4.617 4.403 

 
Οι προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 
    
Πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις –έκτακτες προβλέψεις           2.770         2.668 
Υποχρέωση αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων 1.468 1.381 
Τόκοι από υποχρέωση αποκατάστασης μισθωμένων κτιρίων 312 303 
Πρόβλεψη ανακύκλωσης 67 51 
Υπόλοιπο την 31.12.2007 4.617 4.403 
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34. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 Όμιλος  Εταιρία 

   31.12.2007   31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006 

Προμηθευτές 165.308        158.798 161.633        155.188 

Γραμμάτια πληρωτέα 3.525            3.784 3.525            3.784 

Πιστωτές 25.037          18.972 23.297          17.727 

Επιταγές πληρωτέες 12.222          10.953 12.083          10.942 

Λοιπές υποχρεώσεις – προκαταβολές πελατών 1.102               590 433                 42 

Εκπτώσεις προς πελάτες 3.503            2.708 3.497            2.701 

Σύνολο 210.697      195.805 204.468      190.384 

 
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των υποχρεώσεων σε προμηθευτές προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  
Η μέση περίοδος πίστωσης από προμηθευτές για τον Όμιλο ανέρχεται σε 88,1 ημέρες για το έτος 2007 έναντι 
92,5 για το 2006. Η μέση περίοδος πίστωσης από προμηθευτές της Εταιρίας ανέρχεται σε 96,9 ημέρες, έναντι 
101,8 για το 2006. 
 
35. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2007   31.12.2006  31.12.2007   31.12.2006 
Πρόβλεψη επιδόματος επίτευξης στόχων (bonus) 
και μη ληφθεισών αδειών 5.813             5.220 5.434             4.857 
Tόκοι πληρωτέοι 1.411             2.990 1.411             2.990 
Λοιπές Υποχρεώσεις 3.338             3.009 3.172             2.871 
Σύνολο 10.562         11.219 10.017         10.718 

 
36. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2007   31.12.2006  31.12.2007   31.12.2006 
Λοιποί Φόροι πληρωτέοι  
(ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, ΦΜΥ και λοιποί φόροι) 10.041            9.216 9.821            9.013 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 6.962            6.254 6.652            5.965 
Αποδοχές πληρωτέες 5.236            4.634 5.014            4.426 
Λοιπά 2.523            2.185 2.502            2.185 
Σύνολο 24.762        22.289 23.989        21.589 
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37. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Ο Όμιλος έχει προβεί σε μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασης/υπενοικίασης καταστημάτων από τα οποία απορρέουν 
οι κάτωθι: 
  
Μελλοντικές Υποχρεώσεις  
 
 Όμιλος Εταιρία 
   31.12.2007   31.12.2006    31.12.2007    31.12.2006 

Κατά το πρώτο έτος 24.958 21.868 24.159 21.374

Από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος 91.855 79.169 88.682 78.226

Μετά το πέμπτο έτος 299.059 215.561 294.896 215.256
 
Μελλοντικές Απαιτήσεις  
 
 Όμιλος Εταιρία 
   31.12.2007   31.12.2006    31.12.2007    31.12.2006 

Κατά το πρώτο έτος 1.402 1.211 1.577 1.380

Από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος 4.127 3.769 4.888 4.509

Μετά το πέμπτο έτος 7.263 7.064 7.315 7.318
 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με μισθώματα ύψους 23.116 Ευρώ  και 
της Εταιρίας με 22.624 Ευρώ. 
 
38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
(α) Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007,  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: 

 
   01.01.2007-

31.12.2007 
 

Καθαρές πωλήσεις εμπορευμάτων από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε.  
(συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων)  83.024 
Πωλήσεις ειδών συσκευασίας από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 179 
Έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από εκμισθώσεις ακινήτων στην ΕΝΑ Α.Ε 169 
Αγορές  της ΕΝΑ Α.Ε. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
(συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων) 83.203 
Δαπάνες της ΕΝΑ Α.Ε από μισθώσεις ακινήτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 169 
Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από την ΕΝΑ Α.Ε. 18.054 
Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» προς την ΕΝΑ Α.Ε. 7 
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38. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
(β) Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, μεταξύ των εταιριών του Ομίλου «ΑΛΦΑ-

ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της DELHAIZE GROUP S.A. η οποία συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση 
της Εταιρίας με ποσοστό 61,28%, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: 

 
 01.01.2007-

31.12.2007 
01.01.2007-
31.12.2007 

 Όμιλος  Εταιρία 
Πωλήσεις εμπορευμάτων σε DELHAIZE GROUP S.A. 1.760 1.760 
Αγορές  εμπορευμάτων από DELHAIZE GROUP S.A. 3.305 3.305 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από DELHAIZE GROUP S.A.) 4.143 3.870 
Λοιπά έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην  DELHAIZE GROUP S.A. 509 509 
Λοιπά έξοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την DELHAIZE GROUP S.A. 9 9 
Απαιτήσεις από DELHAIZE GROUP S.A. 1.165 1.165 
Υποχρεώσεις σε DELHAIZE GROUP S.A. 5.091 4.830 

 
 (γ)  Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των βασικών διοικητικών         
            στελεχών την 31.12.2007 και την 31.12.2006 αναλύονται ως ακολούθως:  
 
 31.12.2007 31.12.2006 

Αμοιβές 2.836 2.413 

Bonus 431 215 

Εργοδοτικές εισφορές 98 96 

Συνταξιοδοτικά προγράμματα 99 85 

Ιατροφαρμακευτική εισφορά  24 15 

Σύνολο 3.488 2.824 

 
39. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 
O Όμιλος και η Εταιρία έχουν δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού ύψους 3.287 Ευρώ και 3.263 Ευρώ αντίστοιχα. 
 
40. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός 
έλεγχος έως και τη χρήση 2005 και βρίσκεται μόνο σε εκκρεμότητα ο έλεγχος της αμοιβής της 
συνδεδεμένης εταιρίας DELHAIZE GROUP S.A. για παροχή υπηρεσιών, για τη χρήση 2005, ο οποίος έχει 
παραπεμφθεί σε ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Επιπλέον για τις χρήσεις 2003, 
2004 και 2005 βεβαιώθηκαν παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος βάσει του άρθρου 13 του 
Κ.Ν.2238/1994, συνολικού ποσού 204 Ευρώ για τους οποίους η Εταιρία προσέφυγε στα καθ’ ύλην αρμόδια 
δικαστήρια. Εκτιμάται ότι οι προσφυγές της θα γίνουν δεκτές. Για την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε. η οποία 
περιλαμβάνεται στην ενοποίηση έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση 
2004. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις 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.    
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40. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

2. Την 05.07.2005, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμόν 284/IV/2005 απόφασή της επέβαλε στη 
μητρική Εταιρία πρόστιμο ύψους 739 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου) για παράβαση 
του αρ.1 του Ν.703/1977. Η Εταιρία προσέφυγε κατά της ως άνω αποφάσεως στα καθ’ ύλην αρμόδια 
δικαστήρια και την 28.04.2006, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 1471 απόφασή του 
με την οποία αποδέχεται εν μέρει την προσφυγή της Εταιρίας και μειώνει το επιβληθέν πρόστιμο στο ποσό 
των 130 Ευρώ, ενώ παράλληλα διατάζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου ύψους 100 Ευρώ 
στην Εταιρία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Παράλληλα το δικαστήριο συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα 
μεταξύ των διαδίκων. Η απόφαση αυτή επεδόθη στην Εταιρία την 08.09.2006. Την 14.11.2006, η Εταιρία 
υπέβαλε αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ και η υπόθεση αναμένεται να 
εκδικαστεί την 26.03.2008, ενώπιον του 2ου τμήματος του ΣτΕ.  

 
3. Tην 19.12.2007, η  Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’αριθμόν 373/V/2007 απόφασή της, επέβαλε στη 
μητρική Εταιρία πρόστιμο ύψους 1.088 Ευρώ (χωρίς το τέλος χαρτοσήμου) για παράβαση του άρθρου 1 
του Ν. 703/1977. Η Εταιρία θα προσφύγει κατά της ως άνω αποφάσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών εντός των νομίμων προθεσμιών. 

 
4. Με την υπ’αριθμ. 41298/ΥΠΕ/4/00267/Ν.3299/2004/16.10.2006 απόφαση του Υπουργού και του 

Yφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή της Εταιρίας στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με κίνητρο επιχορήγησης που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Μάνδρα, Αττικής. Η συνολική 
δαπάνη που εγκρίθηκε προς επιχορήγηση ανέρχεται σε 11.730 Ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30% 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 3.519 Ευρώ. 

 
 
41. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη κατάσταση ταμειακών ροών αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Όμιλος  Εταιρία 

             2007   2006             2007   2006 

Λοιπές προβλέψεις* 1.225 858 1.428 902 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 1.646 1.666 1.543 1.594 

Πρόστιμο Επιτροπής Ανταγωνισμού - (609) - (609) 

Δικαίωμα προαίρεσης μετοχών από τη μητρική εταιρία 220 181 220 181 

Επισφαλείς απαιτήσεις  113 23 52 (10) 

Σύνολο 3.204 2.119 3.243 2.058 

 
*Η αναδιάταξη των γραμμών «Λοιπές προβλέψεις» και «Υποχρεώσεις πλην τραπεζών» στο έτος 2006 έχει γίνει για 
λόγους συγκρισιμότητας.  
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42. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
(α) Στις  04.01.2008, η  “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση εξαγοράς του 100% της 
αλυσίδας τροφίμων Plus Hellas. Η εξαγορά αφορά στην απόκτηση 33 νέων καταστημάτων (με μέση επιφάνεια 
πώλησης 795 τμ) και ενός σύγχρονου κέντρου διανομής κοντά στη Θεσσαλονίκη (επιφάνειας 36.000 τμ), ικανό να 
καλύψει τις ανάγκες εφοδιασμού της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.  Η εξαγορά περιλαμβάνει την κυριότητα 
14 ιδιόκτητων καταστημάτων καθώς και του κέντρου διανομής. Η σημαντική αυτή εξαγορά ενδυναμώνει την 
ανταγωνιστική θέση της “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα όπου η παρουσία της 
μέχρι πρότινος δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Η τιμή της εξαγοράς ανέρχεται σε 69.500 Ευρώ υποκείμενη συμβατικών 
προσαρμογών. Τα καταστήματα της Plus Hellas θα αναβαθμιστούν και θα φέρουν την επωνυμία της “ΑΛΦΑ-
BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  
Η εξαγορά της Plus Hellas υπόκειται τον συνήθη οικονομικό και νομικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί  κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2008. 
Η υπεραξία και η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εκτιμηθούν τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή λόγω περιορισμένης πληροφόρησης. 
 
(β) Στις  14.02.2008, η “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προέβη στην εξαγορά του 100% των μετοχών της 
ανώνυμης εταιρίας «P.L.LOGISTICS CENTER–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-LOGISTICS–ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  
το διακριτικό τίτλο «P.L.L.C. S.A.», αντί του συνολικού τιμήματος των 12.200 Eυρώ. 
Η ως άνω εξαγορασθείσα εταιρία έχει την πλήρη κυριότητα ενός αγροτεμαχίου άρτιου και οικοδομήσιμου στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας, έκτασης 115.000 τμ, επί του οποίου θα ανεγερθεί ένα νέο σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και 
διανομής φρέσκων προϊόντων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες εφοδιασμού του Ομίλου.   
Η υπεραξία και η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εκτιμηθούν τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή λόγω περιορισμένης πληροφόρησης. 
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2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία  
 

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 31.12.2007 

 
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων ανταποκρίνεται με περιεκτικό τρόπο στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του 
Καταστατικού της Εταιρίας. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Η προσήλωση της Εταιρίας στις αξίες της και η απόδοση των αξιών αυτών είναι εμφανής σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητάς της κατά το 2007.  Οι προσπάθειες και οι μακροχρόνιες επενδύσεις σε αξίες όπως η ποιότητα, η 
ποικιλία, η εξυπηρέτηση, οι ανταγωνιστικές τιμές, οι αυστηρές συνθήκες υγιεινής, η προστασία του 
περιβάλλοντος, οι καινοτόμες εφαρμογές και η σταθερή εμπορική πολιτική έδωσαν τους καρπούς τους και 
αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα.  
 
Τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως ακολούθως: 
 
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 1.174,9 εκατ. ΕΥΡΩ από 1.030,2 εκατ. ΕΥΡΩ το 2006, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,0% οφειλόμενη στη βελτίωση των πωλήσεων στα υπάρχοντα καταστήματα, 
κυρίως σε αυτά που ανακαινίστηκαν, καθώς και στη συνεισφορά των νέων καταστημάτων.  
 
Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό κέρδος) αυξήθηκαν κατά 18,7% από 226,3 εκατ. ΕΥΡΩ το 2006 σε 268,7 
εκατ. ΕΥΡΩ το 2007, αύξηση μεγαλύτερη από αυτή του Κύκλου Εργασιών η οποία επιβεβαιώνει την ορθότητα  της 
εμπορικής πολιτικής καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων. 
  
Οι Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε 222,8 εκατ. ΕΥΡΩ από 197,0 εκατ. ΕΥΡΩ το  2006 παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 13,1%. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών η οποία είναι μικρότερη από αυτή των πωλήσεων 
και του μικτού κέρδους, αντανακλά τις προσπάθειες της εταιρίας για τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και την 
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς της.  
 
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε  71,8 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 52,2 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
37,5% οφειλόμενη στην αύξηση των πωλήσεων, του μικτού κέρδους καθώς και στον έλεγχο των δαπανών. 
 
Για τον ίδιο λόγο τα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε 51,5 εκατ. ΕΥΡΩ έναντι 32,8 εκατ. ΕΥΡΩ το 2006, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,8%. 
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Τα  Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 64,4% και ανήλθαν σε 50,0 εκατ. ΕΥΡΩ από τα 30,4 εκατ. ΕΥΡΩ το 
2006.   
 
Τα Κέρδη μετά τους Φόρους ανήλθαν σε 37,0 εκατ. ΕΥΡΩ έναντι 20,0 εκατ. ΕΥΡΩ το 2006. 
 
Ακολούθως, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας  εξελίχθηκαν ως εξής: 
 
Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  ανήλθε σε 1.141,2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 1.000,9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 
2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,0%.  
 
Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος)  αυξήθηκαν κατά 19,0% από 213,6   εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2006 σε 
254,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2007, αύξηση μεγαλύτερη από αυτή του Κύκλου Εργασιών.  
  
Οι Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε 211,2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 186,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2006 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3%.  
 
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε  67,2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 48,8 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
37,6%. 
 
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά Κέρδη) 
παρουσίασαν αύξηση κατά 57,8% και ανήλθαν σε 48,1 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 30,5 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 
2006. 
 
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 45,9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 27,6 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2006, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,2%.   
 
Τα Κέρδη μετά τους Φόρους ανήλθαν σε 34,0 εκατομμύρια ΕΥΡΩ έναντι 18,4 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ το 2006.  
 
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω εξελίξεις αλλά και τις πάντα αυξανόμενες απαιτήσεις του επενδυτικού μας 
προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,89 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.   
 
Η τιμή της μετοχής της εταιρίας, από 15,50 ΕΥΡΩ στις 31.12.2006  διαμορφώθηκε σε 37,98 ΕΥΡΩ στις 
31.12.2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 145,0%. 
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Συνοπτικά τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 2007 και 2006, 
αποτυπώνονται μέσω των Δεικτών Απόδοσης και Δραστηριότητας ως ακολούθως: 
 
Δείκτες Αποδοτικότητας                      
 (% επί του Κύκλου εργασιών) Όμιλος Εταιρία 

 2007 2006 2007 2006 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 22,9% 22,0% 22,3% 21,3%

Περιθώριο EBITDA 6,1% 5,1% 5,9% 4,9%

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 4,4% 3,2% 4,2% 3,0%

Περιθώριο Κερδών προ Φόρων 4,3% 3,0% 4,0% 2,8%

Περιθώριο Κερδών μετά τους Φόρους  3,1% 1,9% 3,0% 1,8%

Δείκτες Δραστηριότητας     (ημέρες) 2007 2006 2007 2006 

Μέση Διάρκεια Επάρκειας Αποθεμάτων  33,8 34,3 35,8 36,2

Ημέρες Πίστωσης Προμηθευτών 88,1 92,5 96,9 101,8

Ημέρες Είσπραξης Εμπορικών Απαιτήσεων 10,3 9,8 15,2 14,5
 
Κατά το 2007, το ύψος των επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε 36.693 χιλιάδες Ευρώ ενώ της Εταιρίας ανήλθε σε 
35.747 χιλιάδες Ευρώ και διατέθηκε για την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου της. Οι επενδύσεις αυτές 
χρηματοδοτήθηκαν από εισροές προερχόμενες από τις λειτουργικές  δραστηριότητες της Εταιρίας.   
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρία προέβη σε μεμονωμένες λήψεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού προκειμένου 
να καλύψει στιγμιαίες ανάγκες, όπως τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς επίσης και την κάλυψη 
μέρους των επενδυτικών της αναγκών, κατά δε την 31.12.2007 η Εταιρία έχει βραχυπρόθεσμο δανεισμό 3.500 
χιλιάδων Eυρώ. Τα υπάρχον μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο έχει συναφθεί σε προηγούμενη χρήση.  
 
Καθώς η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων, πωλεί τα εμπορεύματά της τοις 
μετρητοίς και πληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές επί πιστώσει. Το γεγονός αυτό τη διασφαλίζει 
από πιθανούς κινδύνους ρευστότητας και ταμιακών εισροών. 
   
Στον τομέα της οργανικής επέκτασης, η αναπτυξιακή δραστηριότητα της Εταιρίας συνεχίστηκε με τη λειτουργία 
έντεκα νέων καταστημάτων, από τα οποία πέντε είναι  σουπερμάρκετ και έξι είναι καταστήματα δικαιόχρησης. 
Παράλληλα τέσσερα από τα υπάρχοντα καταστήματα ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν. Στο τέλος του έτους, 
το δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης που φέρουν την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» περιλαμβάνει 149 
καταστήματα, από τα οποία τα 113 είναι εταιρικά ενώ τα 36 ανήκουν στο δίκτυο διακαιόχρησης (Franchising). 
Αθροιζόμενα με τα 10 καταστήματα Cash-and-Carry της ENA, το δίκτυο του ομίλου στο τέλος της χρήσης αριθμεί 
συνολικά 159 καταστήματα.  
    
Στις 04.01.2008, η  “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση για την εξαγορά της 
αλυσίδας τροφίμων Plus Hellas. Η εξαγορά αφορά στην απόκτηση 33 νέων καταστημάτων (με μέση επιφάνεια 
πώλησης 795 τμ) και ενός σύγχρονου κέντρου διανομής κοντά στη Θεσσαλονίκη (επιφάνειας 36.000 τμ), ικανό να 
καλύψει τις ανάγκες εφοδιασμού της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.  Η εξαγορά περιλαμβάνει την κυριότητα 
14 ιδιόκτητων καταστημάτων καθώς και του κέντρου διανομής. Η σημαντική αυτή εξαγορά ενδυναμώνει την 
ανταγωνιστική θέση της “ΑΛΦΑ-BΗTA”, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα όπου η παρουσία της μέχρι πρότινος δεν 
ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. 
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Επίσης, στις  14.02.2008, η “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ προέβη στην εξαγορά του 100% των μετοχών της 
ανώνυμης εταιρίας «P.L.LOGISTICS CENTER–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-LOGISTICS–ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η 
εξαγορασθείσα εταιρία έχει την πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου έκτασης 115.000 τμ στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 
οποίο θα ανεγερθεί ένα νέο σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής φρέσκων προϊόντων, το οποίο θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες εφοδιασμού του Ομίλου.   
 
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ήταν και παραμένει θεμελιώδης αξία της Εταιρίας. Σημαντικός άξονας της έκφρασης 
του κοινωνικού ρόλου της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Εταιρία επέκτεινε σε 33 
καταστήματα την εγκατάσταση Κέντρων Ανακύκλωσης ενώ ταυτόχρονα ταυτόχρονα προέβη σε διαφημιστική 
εκστρατεία για τη διάδοση της ανακύκλωσης. Η Επιτροπή Χορηγιών συνεχίζοντας το κοινωνικό της έργο, 
διαχειρίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2007 τον προϋπολογισμό των δωρεών οι οποίες διοχετεύτηκαν σε ιατρικά, 
κοινωνικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυρίως για την ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών.  
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2008 
 
Για το τρέχον έτος, η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής της με την 
προσθήκη 16 νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων του δικτύου 
διακαιόχρησης (franchising).  
Επίσης το 2008, τα καταστήματα της Plus θα αναβαθμιστούν και θα φέρουν την επωνυμία της “ΑΛΦΑ-BΗTA”.  
 
Στον εμπορικό τομέα προτεραιότητα θα δοθεί, αφ’ ενός στην πολιτική των τιμών με στόχο την ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας και αφ’ ετέρου, στον εμπλουτισμό της ποικιλίας με νέες κατηγορίες προϊόντων με έμφαση 
στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, στα αποκλειστικά και τοπικά προϊόντα, καθώς και στα βιολογικά.  
 
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 31.12.2007.  
 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  
 
Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,89 Ευρώ ανά μετοχή. 
 
 
Τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 καθώς και η 
Επεξηγηματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 έχουν ως ακολούθως: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

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  

    Κωνσταντίνος Μαχαίρας 

    Michael Waller  

    Renaud Cogels 

    Craig Owens  

    Michel Eeckhout  

    Baudouin Van der Straten Waillet  

  Κωνσταντίνος Κυριακίδης 

    Τρύφων Κολλίντζας  

    Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος,  
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):   29 Φεβρουαρίου 2008 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:    Μιχάλης Χατζηπαύλου 

Ελεγκτική  Εταιρία:   Deloitte. 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:   Με σύμφωνη  γνώμη-θέματα έμφασης 

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:   www.ab.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ab.gr/
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1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ      

      

 Όμιλος   Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006   31.12.2007 31.12.2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 281.919    264.085   278.681    260.935 

Αποθέματα 80.730      72.755  75.636      67.732 

Απαιτήσεις από πελάτες 33.080      27.731  47.356      39.886 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 36.289       53.966  20.296      43.976 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 432.018    418.537  421.969    412.529 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  62.192      59.201  60.849      58.235 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 3.500      28.929  3.500       28.929

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 253.063    249.379  245.010    241.915 

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 318.755    337.509  309.359    329.079 
Μετοχικό (ή Εταιρικό) κεφάλαιο 19.099      19.099  19.099      19.099 

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 94.162      61.928  93.511      64.351 

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β) 113.261     81.027  112.610     83.450 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 2              1               -              -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 113.263     81.028  112.610     83.450 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 432.018    418.537  421.969    412.529 

 
 

 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
    

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ      

 Όμιλος    Εταιρία 

 
01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006

 
01.01-

31.12.2007 
01.01-

31.12.2006 

Σύνολο κύκλου εργασιών  1.174.883              1.030.249 1.141.204 1.000.880

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 268.711                226.303 254.080 213.587
 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 71.781                  52.206 67.209 48.837
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 51.504                  32.840 48.058 30.456

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο 50.004                  30.424 45.910 27.617

Μείον φόροι 13.023                  10.405 11.923 9.218

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο 36.981                   20.019 33.987 18.399

Κατανέμονται σε: 

Μετόχους Εταιρίας 36.980                  20.018 33.987 18.399

Δικαιώματα Μειοψηφίας 1                          1 - -
 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 2,90 1,57 2,67 1,44
 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,89 0,49 0,89 0,49
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1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ      

 Όμιλος   Εταιρία 

 31.12.2007 31.12.2006   31.12.2007 31.12.2006 
       

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 81.028     65.510  83.450     69.515 

Κέρδη / (ζημιές) της  χρήσεως μετά από φόρους 36.981     20.019  33.987     18.399 

 118.009     85.529  117.437     87.914 

Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη) (6.239)       (3.947)  (6.239)       (3.947)

Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 1.493         (554)  1.412         (517)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 113.263     81.028  112.610     83.450 

 
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Έμμεση μέθοδος) 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ Όμιλος  Εταιρία 

01.01.2007 -
31.12.2007 

01.01.2006-
31.12.2006 

 01.01.2007 -
31.12.2007 

01.01.2006-
31.12.2006 

   Λειτουργικές Δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων  50.004 30.424   45.910          27.617  
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  20.277 19.366   19.151          18.381  
Προβλέψεις 3.204 2.119  3.243 2.058  
Συναλλαγματικές Διαφορές  - (169)  - (169)  
Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων  49 940   49              940  
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων  107 97   103 93  
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας  (1.189) (782)  (532)            (359) 
Χρηματοοικονομικό κόστος  2.689 3.367   2.680 3.367  
Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών  κεφαλαίου 
κίνησης:       
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων  (7.975) 1.182   (7.905)            1.341  
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων  (8.465) (10.190)  (10.089)       (12.800) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.497 35.290   17.915       34.184  
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (4.001) (3.066)  (4.001)         (3.066) 

Καταβεβλημένοι μη λειτουργικοί φόροι  (10.017) (15.891)  (8.636)       (15.924) 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  64.180 62.687  57.888         55.663 

Επενδυτικές Δραστηριότητες       
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (36.693) (37.484)  (35.747)          (36.326) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  34 73   37                67  
Τόκοι εισπραχθέντες  1.189 782   532              359  

Σύνολο(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (35.470) (36.629)  (35.178)  (35.900) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  3.500 -  3.500  -  
Εξοφλήσεις δανείων  (44.138) -  (44.138)  -  
Μερίσματα πληρωθέντα  (6.239) (3.931)  (6.239)  (3.931) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες (γ)  (46.877) (3.931)  (46.877) 

   
(3.931)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης: (α)+(β)+(γ)  (18.167) 22.127  (24.167)           15.832 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  52.490 30.363  42.560         26.728 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  34.323 52.490  18.393         42.560 
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  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
   (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
1. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρίας ΕΝΑ Α.Ε.  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 2006.  
 
3.  Για την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος 
έως και τη χρήση 2005 και βρίσκεται μόνο σε εκκρεμότητα ο έλεγχος της αμοιβής της συνδεδεμένης εταιρίας 
DELHAIZE GROUP S.A. για παροχή υπηρεσιών της χρήσης 2005, ο οποίος έχει παραπεμφθεί σε ειδική επιτροπή 
του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Επιπλέον για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005 βεβαιώθηκαν 
παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος βάσει του άρθρου 13 του Κ.Ν.2238/1994, συνολικού ποσού 204 Ευρώ για 
τους οποίους η εταιρία προσέφυγε στα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια. Εκτιμάται ότι οι προσφυγές της θα γίνουν 
δεκτές. 
Για την εταιρία ΕΝΑ Α.Ε. η οποία περιλαμβάνεται στην ενοποίηση έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός 
έλεγχος έως και τη χρήση 2004. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου 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 DELHAIZE GROUP S.A. με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η οποία κατέχει το 61,28% του μετοχικού 
κεφαλαίου της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις συντάσσονται  
με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και είναι διαθέσιμες στην έδρα της Βελγικής εταιρίας. 
 
5. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρίας και του Ομίλου. 
 
6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Ομίλου: 
 
6.1 Την 05.07.2005, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμόν 284/IV/2005 απόφασή της επέβαλε στη 
μητρική Εταιρία πρόστιμο ύψους 739 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου) για παράβαση του 
αρ.1 του Ν.703/1977. Η Εταιρία προσέφυγε κατά της ως άνω αποφάσεως στα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια και 
την 28.04.2006, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 1471 απόφασή του με την οποία 



                 
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 

                       

                                                                                                    
57  

αποδέχεται εν μέρει την προσφυγή της Εταιρίας και μειώνει το επιβληθέν πρόστιμο στο ποσό των 130 Ευρώ, ενώ 
παράλληλα διατάζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου ύψους 100 Ευρώ στην Εταιρία ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντος. Παράλληλα το δικαστήριο συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. Η 
απόφαση αυτή επεδόθη στην Εταιρία την 08.09.2006. Την 14.11.2006, η Εταιρία υπέβαλε αίτηση αναίρεσης κατά 
της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ  και η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί την 26.03.2008, ενώπιον του 
2ου τμήματος του ΣτΕ.  

 
6.2 Tην 19.12.2007, η  Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’αριθμόν 373/V/2007 απόφασή της, επέβαλε στη 
μητρική Εταιρία πρόστιμο ύψους 1.088 Ευρώ (χωρίς το τέλος χαρτοσήμου) για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 
703/1977. Η Εταιρία θα προσφύγει κατά της ως άνω αποφάσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εντός 
των νομίμων προθεσμιών. 
 
7. O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της 
προηγούμενης χρήσης ήταν: 
                                                                      Όμιλος        Εταιρία  
  31η Δεκεμβρίου  2007     7.545  7.246 
  31η Δεκεμβρίου  2006     7.209  6.913 
 
8. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά τη λήξη της, τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με 
τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: 
         
  Όμιλος Εταιρία 

α)   Πωλήσεις αγαθών 1.760  84.963 

β)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 7.448  7.175 

γ)   Λοιπά έσοδα για υπηρεσίες και εκμισθώσεις 509  678 

δ)   Λοιπά έξοδα για υπηρεσίες  9  9 

ε)   Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 1.165  19.219 

στ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 5.091  4.837 
ζ)   Αμοιβές  Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και βασικών  
      διοικητικών στελεχών 3.488 3.488 
 
9. Στην κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρήσης (1.4) για λόγους συγκρισιμότητας, έγινε αναδιάταξη στο έτος 2006 
των γραμμών «Προβλέψεις» και «(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)». 
 
10. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού:  
 
α) Στις  04.01.2008, η  “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., υπέγραψε  σύμβαση εξαγοράς του 100% της 
αλυσίδας τροφίμων Plus Hellas. Η εξαγορά  αφορά στην απόκτηση 33 νέων καταστημάτων  και ενός σύγχρονου 
κέντρου διανομής. Η τιμή της εξαγοράς ανέρχεται σε 69.500 Ευρώ υποκείμενη συμβατικών προσαρμογών. Η 
εξαγορά της Plus Hellas υπόκειται τον συνήθη οικονομικό και νομικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής 
της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί  κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
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2008. Η υπεραξία και η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εκτιμηθούν τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή λόγω περιορισμένης πληροφόρησης. 
 
β) Στις  14.02.2008, η “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προέβη στην εξαγορά του 100% των μετοχών της 
ανώνυμης εταιρίας «P.L.LOGISTICS CENTER–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-LOGISTICS–ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  
το διακριτικό τίτλο «P.L.L.C. S.A.», αντί του συνολικού τιμήματος των 12.200 Eυρώ.  H υπεραξία και η εύλογη 
αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εκτιμηθούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή λόγω 
περιορισμένης πληροφόρησης. 
 
 
 
 
 
 
Μετά τα παραπάνω, κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις  της 31.12.2007 και 
να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 
χρήσης 2007 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 
 
 
Γέρακας,   29 Φεβρουαρίου 2008 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
 
Ραφαήλ Μωϋσής 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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3. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθ. 11α του 
Ν.3371/2005.)   

 
 

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

κατ’άρθρο 11α Ν.3371/2005 
 
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του 
Ν.3371/2005.   
 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων ενενήντα εννέα χιλιάδων 
και ογδόντα Ευρώ (19.099.080,00) διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες 
επτακόσιες είκοσι (12.732.720) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και με ονομαστική αξία ενός Ευρώ 
και πενήντα λεπτών (1,50) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά 
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του 
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα 
που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρίας. 

  
Ειδικότερα: 
 
• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. 
• Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που 
αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 
• Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη 
νέων μετοχών. 
• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  
• Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
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2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας  

 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της 
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ.51/1992 
 
Κατά την 31.12.2007, οι κάτωθι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 
συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας: 
 
Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Συμμετοχή 

Delhaize The Lion Nederland BV 7.803.033 61,28% 

Clearstream Banking 639.119 5,02% 

 
4. Μετοχές  παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα έλεγχου. 
 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις 
μετοχές της.  
 

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 
 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων  της,  οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 
μετοχές της. 
 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης του Καταστατικού 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 
στον Κ.Ν.2190/1920. 
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8. Αρμοδιότητα Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 

 
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρίας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1290, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση 
νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου 
των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου 
που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από 
τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. 
 
Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν 
ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό 
την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω 
παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 
κατόπιν δημόσιας πρότασης 

 
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 
έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
 

10. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 
 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι οποίες 
να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή 
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
Ραφαήλ Μωϋσής 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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4. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων, κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και 
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις.  
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση το έλεγχο μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την 
κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν  την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, 
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διοίκηση,  καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
γνώμης μας. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31Δεκεμβρίου 2007, την 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη 
σημείωση 40.1 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. 

 
Αναφορά επί άλλων Νομικών Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 
παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν.2190/1920 και η Επεξηγηματική Έκθεση 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενο τους 
είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

Αθήνα,  3 Μαρτίου 2008 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Μιχάλης Χατζηπαύλου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12511 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας  250-254, 152 31 Χαλάνδρι 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120 
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5. 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 2007 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)   01.01.2007-
31.12.2007 

 

Καθαρές πωλήσεις εμπορευμάτων από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε.  
(συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων)  83.024 
Πωλήσεις ειδών συσκευασίας από «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ Α.Ε. 179 
Έσοδα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από εκμισθώσεις ακινήτων στην ΕΝΑ Α.Ε 169 
Αγορές  της ΕΝΑ Α.Ε. από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
(συμπεριλαμβανομένων και των χορηγούμενων εκπτώσεων) 83.203 
Δαπάνες της ΕΝΑ Α.Ε από μισθώσεις ακινήτων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 169 
Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» από την ΕΝΑ Α.Ε. 18.054 
Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» προς την ΕΝΑ Α.Ε. 7 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2007 μεταξύ της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της DΕLΗΑΙΖΕ 
GROUP S.A. η οποία συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της μητρικής Εταιρίας με ποσοστό 61,28%, 
διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές: 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 01.01.2007-
31.12.2007 

01.01.2007-
31.12.2007 

 Όμιλος  Εταιρία 
Πωλήσεις εμπορευμάτων σε DELHAIZE GROUP S.A. 1.760 1.760 
Αγορές  εμπορευμάτων από DELHAIZE GROUP S.A. 3.305 3.305 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από DELHAIZE GROUP S.A.) 4.143 3.870 
Λοιπά έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην  DELHAIZE GROUP S.A. 509 509 
Λοιπά έξοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την DELHAIZE GROUP S.A. 9 9 
Απαιτήσεις από DELHAIZE GROUP S.A. 1.165 1.165 
Υποχρεώσεις σε DELHAIZE GROUP S.A. 5.091 4.830 
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Ειδικότερα, μεταξύ της Εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και της  DELHAIZE GROUP 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 3.370 χιλιάδες 
Ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, για αμοιβές παρεχόμενων υπηρεσιών από την DELHAIZE GROUP S.A. 
ως ακολούθως:  
 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
01.01.2007-
31.12.2007 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από DELHAIZE GROUP S.A.) 3.870 
Λοιπά Έσοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην  DΕLΗΑΙΖΕ GROUP S.A. 509 
Λοιπά Έξοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την DΕLΗΑΙΖΕ GROUP S.A. 9 

 

Τέλος,  η εταιρία  ΕΝΑ  Α.Ε. έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, για αμοιβές 
παρεχόμενων υπηρεσιών από την DELHAIZE GROUP S.A. ύψους :  
 
 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 
01.01.2006-
31.12.2006 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών από DELHAIZE GROUP S.A.) 273 
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6. Παράγοντες κινδύνου  
 
Παραπέμπουμε στις σημειώσεις 4, 5 και 40 των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
7.   Αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τις Παρατηρήσεις του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 
Δεν υπάρχει αναμόρφωση βάσει παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη με θέμα 
έμφασης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
  
8. Εξέλιξη της Τιμής της Μετοχής και Μερισματική Πολιτική  
 
Κατά τη διάρκεια του 2007, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε κατά 17,9%, από τις 
4.394,13 μονάδες στις 29/12/2006 στις 5.178,83 μονάδες στις 31/12/2007. Η τιμή της μετοχής της «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» παρουσίασε αύξηση κατά 145,0%. Συγκεκριμένα, από τα 15,50 ΕΥΡΩ στις 29/12/2006  έκλεισε στα 37,98 
ΕΥΡΩ στο τέλος του 2007. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη της τιμής της μετοχής στη διάρκεια του 
2007 καθώς και ο μηνιαίος ο όγκος συναλλαγών.  

Εξέλιξη Χρηματιστηριακής Τιμής και Όγκου Συναλλαγών 
 

Ημερομηνία 
Κλείσιμο Μετοχής 

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
(ιστορικές τιμές) 

Μηνιαίος Όγκος 
Συναλλαγών 

Μετοχής «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ»

Κλείσιμο 
Γενικού Δείκτη 

Χ.Α. 

31-Ιαν-07 15,00 46.100 4.710,24 

28-Φεβ-07 14,60 60.598 4.503,96 

30-Μαρ-07 15,80 103.299 4.643,14 

30-Απρ-07 17,98 139.196 4.736,83 

31-Μαϊ-07 26,44 317.603 4.972,29 

29-Ιουν-07 26,52 370.703 4.843,78 

31-Ιουλ-07 25,90 143.223 4.917,50 

31-Αυγ-07 28,02 137.444 4.912,53 

28-Σεπ-07 27,96 37.488 5.123,36 

31-Οκτ-07 28,66 114.421 5.334,50 

30-Νοε-07 33,50 513.948 5.053,87 

31-Δεκ-07 37,98 295.594 5.178,83 
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας 2003-2007, η μερισματική πολιτική της Εταιρίας διαμορφώθηκε ως 
εξής: 

 
 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2007 2006 2005 2004 2003

Συνολικό Μέρισμα (σε χιλιάδες Ευρώ)     11.332 6.239 3.947 - 3.056

Μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)             0,89 0,49 0,31 -(1) 0,24

Αριθμός Μετοχών                                 12.732.720 12.732.720 12.732.720 12.732.720 12.732.720

 

 (1) 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 απορροφόμενης 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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9. 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 2007, 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. 

 17/01/2007:  Δελτίο Τύπου Πωλήσεων του Δ’ Τριμήνου και της Χρήσης 2006 

28/02/2007:  Ανακοίνωση Προγράμματος Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 

14/03/2007:  Δελτίο Τύπου για την Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης 2006 

08/05/2007:  Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση  

08/05/2007:  Δελτίο Τύπου για την Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων του Α Τριμήνου 2007 

07/06/2007:   Δελτίο Τύπου της Ετήσιας  Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των Μετόχων 

11/06/2007: Ανακοίνωση περί Αποφάσεων και  Αποτελεσμάτων της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α.

11/06/2007: Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006 

22/06/2007:  Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών 

05/07/2007: Ολοκλήρωση της εκποίησης ενσώματων κοινών ονομαστικών μετοχών που δεν είχαν 
κατατεθεί για αποϋλοποίηση  

08/08/2007:  Δελτίο Τύπου για την Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων του Α Εξαμήνου 2007  

31/08/2007: Ανακοίνωση περί τροποποίησης της έκθεσης επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2007 

06/09/2007:  Σχολιασμός Δημοσιεύματος 

14/09/2007:  Σχολιασμός Δημοσιεύματος 

21/09/2007:  Ανακοίνωση 

07/11/2007:  Δελτίο Τύπου για την Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων του Γ Τριμήνου 2007 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ab.gr/
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10. 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.  

 
 

 

http://www.ab.gr/
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