
1 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
Της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
∆ιάταξη και περίληψη της  
   Παρ. 1       Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων  

       Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας 
 

(α) Άρθρο 42α @3: Παρέκκλιση από τις 
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας 
που απαιτεί η διάταξη της @2 του άρθρου 
αυτού. 
 
(β) Άρθρο 42β @1: Παρέκκλιση από την 
αρχή του αµετάβλητου της δοµής και 
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και 
του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
(γ) Άρθρο 42β @2: Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου 
σχετιζοµένου µε περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.  
 
(δ) Άρθρο 42β @3: Προσαρµογή στη δοµή 
και τους τίτλους των λογαριασµών µε 
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της 
επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
(ε) Άρθρο 42β @4: Συµπτύξεις 
λογαριασµών του ισολογισµού που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις 
οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
(στ) Άρθρο 42β @5: Αναµορφώσεις 
κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να 
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης 
χρήσεως. 

∆εν έγινε 
 
 
 
 
 
 
 
∆εν έγινε  
 
 
 
 
∆εν έγινε  
 
 
 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 
 
 
 
∆εν  συνέτρεξε τέτοια περίπτωση  
 
 
 
 
 
 ∆εν έγινε 
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Παρ. 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
 

(α) Άρθρο 43α @1-α: Μέθοδοι 
αποτιµήσεως των περιουσιακών 
στοιχείων και υπολογισµού των 
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων 
για αποτιµήσεις τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β) Άρθρο 43α @1-α: Βάσεις µετατροπής 
σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων 
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και 
λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
 
(γ) Άρθρο 43 @2: Παρέκκλιση από τις 
µεθόδους και τις βασικές αρχές 
αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
 

I. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της 
τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της 
αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η 
οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και 
βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το 
νόµο αποσβέσεις. 

II. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων 
υποτιµήσεως. 

III.Συµµετοχές σε Α.Ε. µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. καθώς και 
συµµετοχές σε άλλες εταιρίες µε συνολική αξία κτήσεως εξ 
Ευρώ 20.146.977,00 αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεώς τους 
επειδή εκτιµάται ότι η αξία αυτή είναι ανακτήσιµη, ενώ 
συµµετοχές µε αξία κτήσεως εξ Ευρώ 880.410,86 
αποτιµήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
43 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή στην εσωτερική λογιστική 
τους αξία.  

IV.Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής καταθέσεως και µη 
εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν όπως και οι 
προθεσµιακές καταθέσεις. 

V. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, 
πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ) αποτιµήθηκαν, όπως και 
κατά την προηγούµενη χρήση, στην  κατά είδος χαµηλότερη 
αξία µεταξύ της κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως 
τρέχουσας τιµής αγοράς και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. 

VI.Η τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε 
τη µέθοδο της τελευταίας τιµής αγοράς (η οποία 
υπολογίσθηκε µε βάση την τιµολογιακή  αξία αγοράς 
προσαυξηµένη µε τα ειδικά έξοδα αγοράς και µειωµένη µε 
τις σχετικές εκπτώσεις), η οποία ακολουθείται πάγια. 

 
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκτός των 
υποχρεώσεων που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων 
στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. 
την 31.12.2004 και προέκυψαν  χρεωστικές συναλλαγµατικές 
διαφορές ύψους  79,48 ευρώ , που βάρυναν τα Aποτελέσµατα 
Xρήσεως. 
 
∆εν έγινε 
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(δ) Άρθρο 43 @7-β: Αλλαγή µεθόδου 
υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του 
κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή 
των κινητών αξιών. 
 
(ε) Άρθρο 43 @7-γ: Παράθεση της 
διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως 
των αποθεµάτων και κινητών αξιών και 
της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφ’όσον 
είναι αξιόλογη. 
 
(στ) Άρθρο 43 @9: Ανάλυση και 
επεξήγηση της γενοµένης µέσα στην 
χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, 
αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση 
της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”.  

∆εν έγινε 
 
 
 
 
∆εν υπάρχει αξιόλογη διαφορά. 
 
 
 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92 και τις διατάξεις της 
υπ’ αρίθµ. απόφασης 1091653/ 11305/Β0012/ 
ΠΟΛ.1121/17.11.2004 του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, το ποσό της αναπροσαρµογής για τα γήπεδα 
ανέρχεται σε Ευρώ  4.817.137,43 και για τα κτίρια σε Ευρώ 
2.909.724,05 ενώ το σύνολο των αποσβεσθέντων αυξήθηκε 
κατά Ευρώ 4.278.358,36. Η διαφορά της συνολικής 
αναπροσαρµογής ανήλθε σε Ευρώ 7.726.861,53 η οποία 
συµψηφίστηκε µε συσσωρευµένες ζηµίες. Λόγω της 
αναπροσαρµογής οι αποσβέσεις της χρήσεως είναι αυξηµένες 
κατά  Ευρώ 559.017,91. 

 
Παρ. 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης  

 
(α) Άρθρο 42ε @8: Μεταβολές παγίων 
στοιχείων (πολυετούς αποσβέσεως) 
 
(β) Άρθρο 43 @5-δ: Ανάλυση πρόσθετων 
αποσβέσεων. 
 
(γ) Άρθρο 43 @5-ε: Προβλέψεις για 
υποτίµηση ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
(δ) Άρθρο 43 @3-ε: Ανάλυση και 
επεξήγηση των ποσών και Εξόδων 
Εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) 
που αφορούν την χρήση.  
 

Κατά το έτος 2004 (01.01-31.12.2004) προέκυψαν µεταβολές 
ως αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση παγίων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν  
 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν  
 
 
 
Λοιπά Έξοδα  Εγκατάστασ. (Σήµατα):  Ευρώ13.238,00 

(ε) Άρθρο 43 @3-γ: Τα ποσά και ο 
λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την 
πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση 
στο τέλος της χρήσεως δανείων ή 
πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων 
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων 
στοιχείων. 
 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση 
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(στ) Άρθρο 43 @4. εδάφ. α & β: 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
“Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως”, 
“Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία 
επιχειρήσεως (GOODWILL)”. 

  
Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. Κ2-14950/10.12.04 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο µητρώο 
Α.Ε. την 10.12.04, η συγχώνευση από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ»  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. της κατά 100% θυγατρικής της 
ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Από από το µετασχηµατισµό µε βάση το 
Ν.2166/1993, προέκυψε διαφορά ύψους 75.563.573,00 Ευρώ 
(αφορά τη διαφορά µεταξύ της αξία συµµετοχής της «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» στην ΤΡΟΦΟ και του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΤΡΟΦΟ), η οποία έχει καταχωρηθεί στο λογαριασµό 
«Υπεραξία επιχειρήσεως». 
 

 
Παρ. 4 Συµµετοχές 

 
(α) Άρθρο 43α @1-β: Συµµετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β) Άρθρο 43α @1-β που προστέθηκε 

Λόγω της συγχώνευσης έχει διαγραφεί η συµµετοχή της 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην απορροφηθείσα 
ΤΡΟΦΟ (84,7εκ. Ευρώ), ενώ έχουν αυξηθεί οι συµµετοχές 
κατά το κονδύλι που µεταφέρθηκε από τον Ισολογισµό της 
απορροφηθείσας  εταιρίας ΤΡΟΦΟ για τις εταιρίες στις οποίες 
είχε συµµετοχή:  
- ΕΝΑ Α.Ε. (έδρα Γέρακας Αττικής): 20,1εκ. Ευρώ 

(περιλαµβάνει πρόβλεψη 879χιλ. Ευρώ),  
- ΟΡΑ Α.Ε. (έδρα Αθήνα): 34χιλ. Ευρώ (υπό εκκαθάριση), 
- ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ (έδρα Καλαµάτα): 8χιλ. 

Ευρώ (υπό εκκαθάριση – περιλαµβάνει πρόβλεψη 1χιλ. 
Ευρώ),  

- ΣΑΚ ΕΠΕ (έδρα Αθήνα): 6χιλ. Ευρώ (ανενεργή)). 
Κατά τον Ιανουάριο του 2004, αυξήθηκε το ποσό συµµετοχής 
στην εταιρία ΟΡΑ Α.Ε. κατά 25 χιλ. ΕΥΡΩ λόγω αύξησης του 
µετοχικού της κεφαλαίου. Η ΟΡΑ Α.Ε. ήταν θυγατρική της 
απορροφηθείσας ΤΡΟΦΟ και µεταφέρθηκε στις συµµετοχές 
της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» λόγω της απορρόφησης τον ∆εκέµβριο 
του 2004. Το ποσοστό συµµετοχής ανέρχεται σε 50%.  
Σηµειώνεται ότι η εταιρία ΟΡΑ Α.Ε. βρίσκεται υπό 
εκκαθάριση. 
Τον Ιούλιο του 2004 ολοκληρώθηκε η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΑ ύψους 1 εκ. Ευρώ. Η 
εταιρία ΕΝΑ Α.Ε. ανήκε στην απορροφηθείσα ΤΡΟΦΟ και 
µεταφέρθηκε στις συµµετοχές της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» λόγω της 
απορρόφησης τον ∆εκέµβριο του 2004. Η ΕΝΑ Α.Ε. 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει ως κύριο αντικείµενο 
εργασιών το χονδρεµπόριο. Το ποσοστό συµµετοχής της 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» στην ΕΝΑ ανέρχεται σε 99,96%. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις εταιρείες ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ και ΣΑΚ ΕΠΕ είναι 51% και 40% 
αντίστοιχα. 
 
 
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
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µε το άρθρο 3, Π.∆. 326/1994: Όταν η 
ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά µετοχές) 
συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων (π.χ. Οµόρρυθµες 
Ετερόρρυθµες εταιρίες) στις οποίες η ΑΕ 
(ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά µετοχές) είναι 
απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι. 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιε: Σύνταξη 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρία Delhaize Group S.A. µε έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 
συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρίας. Οι ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιµες 
στην έδρα της Βελγικής εταιρίας. 
 
Παρ. 5 Αποθέµατα 

 
(α) Άρθρο 43α @1-ια: Αποτίµηση 
αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους 
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για 
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
(β) Άρθρο 43α @1-ι: ∆ιαφορές από 
υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
 
 
 
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
συνολικού ύψους Ευρώ 2.816.725,21 έπειτα από συνολική 
επανεκτίµηση των απαιτήσεων. 

 
Παρ. 6 Μετοχικό κεφάλαιο 

(β)Άρθρο 43α @1-δ: Κατηγορίες 
µετοχών, στις οποίες διαιρείται το 
µετοχικό κεφάλαιο. 
 
 
 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-γ: Εκδοθείσες 
µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
 
(δ) Άρθρο 43α @1-ε & 42ε @10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε 
αυτούς δικαιώµατα. 
 

                                    Αριθµός                          Αξία 
 
  Κοινές  
  Ονοµαστικές 
   Μετοχές  
  (µετά ψήφου)            12.732.720                19.099.080,00 
 
  Σύνολο                    12.732.720                 19.099.080,00 
 

 
∆εν εκδόθηκαν  
 
 
 
∆εν εκδόθηκαν 

(δ) Άρθρο 43α @1-ιστ: Απόκτηση ιδίων 
µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 

∆εν αποκτήθηκαν 
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Παρ.7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

Λοιπές Προβλέψεις ύψους 2.547.299,01 ευρώ που 
αναλύονται ως εξής : 
Επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρίας 780.168,47
Πρόβλεψη για έξοδα προηγουµένων   
   Χρήσεων 530.000,00 
Τακτοποίηση απολεσθέντων τιµολογίων  
   Προµηθευτών      550.337,98
Χρεωστικά υπόλοιπα Προµηθευτών 253.424,60  

Απαξίωση συµµετοχής  λόγω   
  Εκκαθάρισης της 
«ΚέντροΓυµναστικής»ΕΠΕ 

 
40.155,14  

Απαξίωση συµµετοχής λόγω 
εκκαθάρισης    
  της «ΟΡΑ» Α.Ε  

         27.034,85 
        

Πρόβλεψη αναπροσαρµογής ενοικίων και  
   οφειλές ενοικίων από υπεκµίσθωση  
κτιρίων 

 
366.177,97 

Σύνολο  2.547.299,01

(α) Άρθρο 42ε @14 εδαφ. ∆: Aνάλυση 
του λογαριασµού «Λοιπές Προβλέψεις» 
αν το ποσό τους είναι σηµαντικό. 

 

  
(β) Άρθρο 43α @1-ζ: Οι οικονοµικές 
δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν 
εµφανίζονται στους λογαριασµούς 
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής 
ειδικών µηνιαίων παροχών και 
οικονοµικές δεσµεύσεις για 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
 
 
 
 
 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά 
φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν 
σε βάρος της κλειόµενης και των 
προηγουµένων χρήσεων, εφόσον δεν 
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
 
(δ) Άρθρο 43α @1-στ: 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
µεγαλύτερες από 5 έτη. 
 
(ε) Άρθρο 43α @1-στ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόµενες µε εµπράγµατες 
ασφάλειες. 

∆ια την παροχή τεχνογνωσίας, µεθόδων και τεχνικών 
οργάνωσης και διαχείρισης των αποθεµάτων, 
προώθησης των πωλήσεων, επιλογής και σχεδιασµού 
νέων καταστηµάτων από την εταιρία Delhaize Group 
S.A., έχουν επιβαρυνθεί τα λειτουργικά έξοδα µε 
1.321.539,60 Ευρώ (εξ αυτών ποσό 287.908,15 Ευρώ 
έχει χρεωθεί προς την Delhaize Group για αντίστοιχες 
υπηρεσίες), τα έξοδα προηγουµένων χρήσεων µε 
139.598,00 Ευρώ και τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων 
µε 422.386,00 Ευρώ. H αµοιβή για τις υπηρεσίες αυτές 
τίθεται  σε ετήσια βάση  προς έγκριση από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση. 
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι 31.12.1998. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος για τις 
χρήσεις 1999-2002, τόσο για την εταιρία «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, όσο και για την 
απορροφηθείσα ΤΡΟΦΟ ΑΕ. Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου δεν µπορούν να εκτιµηθούν στο παρόν στάδιο. 
 
 
 ∆εν υπάρχουν 
 
 
 
∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε 
εµπράγµατες ασφάλειες. 
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Παρ. 8 Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 
Τα κατωτέρω κονδύλια αναφέρονται σε προβλέψεις εσόδων από 
διάφορες πηγές και αναλύονται ως εξής: 

Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες  για 
   Εµπορεύµατα ,καταστροφές ,κλοπές,οχήµατα. 

 
471.747,41  

 ∆ιάφορα έσοδα από εκµίσθωση κτιρίων 285.472,72 
Επιδότηση από ΟΑΕ∆ για εκπαιδευτικά  
   Προγράµµατα και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 261.744,00 
Επιστροφή φόρων από εξωτερικό       40.253,42  
Λοιπές προβλέψεις  27.201,59  
Έσοδα από προµήθειες       4.556,98 
Σύνολο 1.090.976,12

Άρθρο 42ε @12: Ανάλυση των 
κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών 
“Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα” και 
“Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα”. 
 
 
 
 
 
 

Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα 
Τα κατωτέρω κονδύλια αναφέρονται σε προβλέψεις Εξόδων 
Χρήσεως πληρωτέων την εποµένη χρήση και αναλύονται ως 
εξής: 
Πρόβλεψη αµοιβών (Βοnus)   1.961.400,00 
Tόκοι δανείων   

1.309.985,01
Λογαριασµοί παροχών ηλεκτρικού    
   ρεύµατος,τηλεπικοινωνίας,ύδρευσης 894.681,54  
Ζηµίες  αποθηκών 664.225,18
Προβλέψεις ∆απανών: 
   Ελεγκτών,Οργανωτ.-Μελετητών, Τρίτων 362.929,01  
   Ενοικίων, καταγγελιών         254.266,57 
   ∆ηµοτικών φόρωνι,τελών,προσαυξήσεων 243.543,33  
   ∆απανών συντηρήσεων-Λοιπές προβλέψεις  142.885,61
   Κόστους Χρηµαταποστολών 38.134,46  
   Ασφάλιστρων προσωπικού           9.456,94
Σύνολο 5.881.507,65
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Παρ. 9 Λογαριασµοί τάξεως 

Άρθρο 42ε @11: Ανάλυση των 
λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που 
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης @10. 

Οι λογαριασµοί τάξεως αναλύονται ως εξής: 
Περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης µε σχέση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης                                                
Λειτουργικές  µισθώσεις aυτοκινήτων                              
1.419.335,36 
Μισθώσεις λοιπού εξοπλισµού                                          
377.466,97 
   Μερικό Σύνολο                                              
1.796.802,33                                                     
 
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 
Περιουσιακά στοιχεία τρίτων προς φύλαξη χρήση ή/και 
παρακολούθηση                                                                  
215.330,00 
   Γενικό Σύνολο  
2.012.132,33                                                         
 
Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως 
1. ∆ικαιούχοι Ασφαλιστικού/Συνταξιοδ. Προγράµ.      1.264.354,01   
2. Μηχανήµατα σε τρίτους  

3.002.788,17        
3. Αξία µη ονοµαστικοποιηθεισών  

Μετοχών καταβεβληµένη στο Ταµείο  
Παρακαταθηκών & ∆ανείων  
35.179,33 

      Σύνολο                                                             
4.302.321,51 

 
Παρ. 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

 
Άρθρο 42ε @9: Εγγυήσεις και 
εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν 
από την εταιρία 

Κατά την 31.12.2004 η εταιρία είχε συνολικά χορηγήσει 
εγγυητικές επιστολές 

                                                  ύψους Ευρώ 
1.860.185,20 

και είχε λάβει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
οικοδοµικών έργων και όρων εκµίσθωσης,  

 ύψους Ευρώ 2.212.964,75
                                                       Σύνολο  

4.073.149,95
 

Παρ. 11 Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(α) Άρθρο 43α @1-ιγ: Αµοιβές µελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρίας. 
 
 
 
 
 

Αµοιβές Προέδρου και µελών ∆.Σ*  
616.847,02                                                 
Αµοιβές µη εκτελεστικών / 
Ανεξαρτήτων Μελών ∆.Σ  
36.000,00 
Αµοιβές ∆/ντών ∆/νσεων  
1.284.391,31 
Σύνολο                                                           
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(β) Άρθρο 43α @1-ιγ: Υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την 
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως 
και διευθύνσεως της εταιρίας. 
 
(γ) Άρθρο 43α @1-ιδ: ∆οθείσες 
προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα 
διοικήσεως (µέλη διοικητικών 
συµβουλίων και διαχειριστές). 

1.937.238,33 
*Τα µέλη αυτά προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρία µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είτε µε σύµβαση παροχής 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής. 
  
∆εν υπάρχουν  
 
 
 
 
 
∆εν υπάρχουν 
 

 
 

Παρ. 12 Αποτελέσµατα χρήσεως 
 

(α) Άρθρο 43α @1-η: Κύκλος Εργασιών 
κατά κατηγορίες δραστηριότητος και 
γεωγραφικές αγορές. Ο Κύκλος Εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 
42ε (@15 εδάφ. α). 
 
 

Κατά την κλειοµένη χρήση ο Κύκλος Εργασιών της 
εταιρίας (εµπορική δραστηριότητα) ανήλθε : 
 Από πωλήσεις στο εσωτερικό  

846.371.775,02 
 Από πωλήσεις στο εξωτερικό  

1.446.561,75 
 Από λοιπά έσοδα  

60.357.847,00                                   
      Σύνολο                                                 
908.176.183,77 

  
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
∆ιοικητικό (υπαλληλικό) Προσωπικό σε  
  Κεντρικά Γραφεία  
390 
Προσωπικό στα καταστήµατα 5.859
Σύνολο ατόµων 6.249
 
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 
Μισθοί 71.800.680,40
Εργοδοτικές Εισφορές 19.400.820,77
Παρεπόµενες παροχές   και Λοιπά Έξοδα   2.813.671,21

(β) Άρθρο 43α @1-θ: Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. 
∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό 
(υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται 
το µε το µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό 
προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 
 

Σύνολο 94.015.172,38
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(γ) Άρθρο 42ε @15-β: Ανάλυση των 
έκτακτων και ανόργανων εσόδων και 
εξόδων των λογαριασµών «Έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα» και «Έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα». Αν τα ποσά των 
λογαριασµών «Έκτακτες ζηµίες» και 
«Έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά κατά 
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α 
@1-γ, παραθέτεται και ανάλυση αυτών 
(µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 
81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα & Έκτακτα Κέρδη 
Πρόβλεψη αποζηµιώσεων καταστροφών         432.900,00  
Έσοδα εκµισθωµένων ακινήτων                      192.565,75

Λοιπά ανόργανα έσοδα  
273.215,89  

 Έσοδα από κάλυψη εξόδων    
   Α)   συγγενών  εταιριών  

51.795,85
   Β)  λοιπών  προµηθευτών  

175.122,83  
Πιστωτικές συν/κές διαφορές                             70.913,51
Κέρδη από εκποίηση παγίων                              68.198,43
Πρόβλεψη εσόδων από προµηθευτές                 35.671,54
 Έσοδα ασφαλιστικών αποζηµιώσεων 
οχηµάτων                                                            6.708,50
Σύνολο                                                           
1.307.092,30 
  

  Έκτακτα & ανόργανα έξοδα & Έκτακτες ζηµίες 
Ανόργανα έξοδα  ζηµιών και  καταστροφών     664.225,18
Ζηµιές από εκποίηση ακινήτων, µηχανηµάτων,    
   µεταφορικών µέσων και επίπλων                   
116.491,28                                           
Ανόργανα έξοδα από κλοπές χρηµάτων και 
   ελλειµµάτων                                                     
94.984,71 
Zηµίες από λύση συµβάσεων µισθωµάτων  
74.018,93 
Προσαυξ. Ασφ.ταµείων και Επιθ. Εργασίας  
64.552,89                                                   
Προβλέψεις  και έξοδα λοιπών χρεώσεων  
48.016,79                      
Λοιπά έκτακτα έξοδα  
10.694,27      
   Σύνολο                                                        
1.072.984,05 
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(δ) Άρθρο 42ε @15-β: Ανάλυση των 
λογαριασµών «Έσοδα προηγουµένων 
χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα 
προηγουµένων χρήσεων». 
 

Έσοδα Προηγουµένων Χρήσεων 
Προέρχονται κυρίως από τακτοποίηση προβλέψεων και 
αναλύονται ως εξής:                                                 
∆ιαφορές προβλέψεων από προµηθευτές          969.519,72
Έσοδα από τακτοποίηση BONUS  
340.681,99  
Πιστωτικά τιµολόγια Προµηθευτών 
  Υπηρεσιών και λοιπών εσόδων  

396.018,56                         
Πιστωτικά τιµολόγια προµηθευτών 
   Εµπορευσίµων                                                
255.553,55 
Λοιπά έσοδα προµηθευτών  
154.880,21 
Λοιπές διαφορές προβλέψεων  
494.121,58 
Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων  
214.182,25 
∆ιαφορές προβλέψεων παροχών  
62.014,39 
Επιπλέον έσοδα προγραµµάτων ΟΑΕ∆  
55.591,01 
    Σύνολο                                                       
2.942.563,26 
 
Έσοδα από  Προβλέψεις Προηγουµένων Χρήσεων 
Έσοδα από τακτοποίηση προβλέψεων  
  για δικαστικές Υποθέσεις  

385.972,30 
Έσοδα από τακτοποίηση προβλέψεων 
  Νοµικών   Υποθέσεων  

170.946,44 
Επισφαλών απαιτήσεων  
93.797,05                                     Τακτοποιήσεων 
τιµολογίων προµηθευτών          17.377,18                          
    Σύνολο                                                          
668.092,97 
 
Έξοδα  Προηγουµένων  Χρήσεων 
∆ιαφορές προβλέψεων από  προµηθευτές         935.627,70  
Έξοδα από τακτοποίηση BONUS  
149.379,48 
Τιµολόγια Προµηθευτών Υπηρεσιών  
139.655,03 
Τιµολόγια Προµηθευτών Εµπορευσίµων  
392.323,81 
Έξοδα από Νοµικές υποθέσεις  
170.946,44 
Έξοδα δικαστικών υποθέσεων  
303.264,27 
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Τακτοποίηση λογαριασµών  
134.194,26                 
Τακτοποίηση επισφαλών απαιτήσεων  
93.797,05  
∆ιαφορές προβλέψεων  παροχών  
92.256,83 
Τακτοποίηση εκπτώσεων υπό διακανονισµό  
64.364,12                     
∆ιάφορα πρόστιµα και προσαυξήσεις                  
63.206,08 
Τακτοποίηση εγγυήσεων                                     
10.271,46 
Ασφάλιστρα                                                           
8.296,05 
Λοιπές αποζηµιώσεις, προβλέψεις                    
292.326,37                                             
   Σύνολο                                                        
2.849.908,95 
   
Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 
Απωλεσθέντων τιµολογίων                                
347.785,25 Χρεωστικών υπολοίπων προµηθευτών              
253.424,60  
Εξόδων προηγουµένων χρήσεων                      
530.000,00  
Αποζηµιώσεων                                                  
130.000,00 
Λοιπών δικαστικών υποθέσεων                        
378.664,91                             
    Σύνολο                                                       
1.639.874,76 
                  

(ε) Άρθρο 43α @1-ιζ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που κρίνονται 
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών 
της αρτιότερης πληροφόρησης των 
µετόχων και των τρίτων και της 
παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής 
θέσης, και των αποτελεσµάτων χρήσεων 
της εταιρίας. 
 

- Η Εταιρία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµόν 205/1988 
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι 
διατάξεις του άρθρου 42ε @14 του Ν. 2190/1920, δεν 
σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού 
της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η Εταιρία 
σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους µόνο 1.236.878,25 ΕΥΡΩ 
για αποζηµίωση του προσωπικού το οποίο θα εξέλθει 
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Από το 
ποσό αυτό 300.000,00 ΕΥΡΩ βάρυναν τ’ 
αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως. Αν η Εταιρία 
δεν ακολουθούσε την απόφαση των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως και σχηµάτιζε τη σχετική 
πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του 
προσωπικού της, µε την προϋπόθεση ότι αυτό θα 
παρέµενε στην Εταιρία µέχρι τη συνταξιοδότησή του, 
αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 12.529.642,90 
ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό, συµψηφιζόµενης της 
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πρόβλεψης που σχηµατίσθηκε, τα 1.996.524,54 ΕΥΡΩ 
θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως. 
Σηµειώνεται ότι εάν η εταιρεία προχωρούσε στο 
σχηµατισµό πρόβλεψης για το σύνολο του προσωπικού 
της σύµφωνα µε  συνταχθείσα αναλογιστική µελέτη µε 
ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2004, αυτή θα ήταν 
µεγαλύτερη της προαναφερθείσας σχηµατισθείσας 
κατά ευρώ 8,89 εκατ. περίπου, και θα είχαν 
επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως 
µε επιπλέον ποσό Ευρώ 0,96 εκατ. περίπου, ενώ τα 
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων µε 
επιπλέον ποσό Ευρώ7,93 εκατ. περίπου.   

- Η εταιρεία κατά πάγια τακτική έκανε χρήση της 
παραγράφου 2.2.110 περίπτωση 8 του Ελληνικού 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και προέβη στην 
µεταφορά των αποσβέσεων από τους αντίστοιχους 
υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους 
λογαριασµούς του 16, παγίων αποσβεσθέντων στα 
οποία είχε ολοκληρωθεί η απόσβεση και παρέµεναν 
µε λογιστική αξία 0,01 Ευρώ. 

- Οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν για την χρήση 
2004, έγιναν βάσει του Π.∆. 299/2003 και 
εφαρµόστηκαν οι ανώτεροι  συντελεστές απόσβεσης. 
Ειδικότερα οι αποσβέσεις των αποκτηθέντων εντός 
της χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
λογισµικού, έχουν υπολογισθεί µε συντελεστή 100%, 
όπως προβλέπεται από την παρ. 5, του άρθρου 11, του 
Π.∆. 299/2003. 

- Εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ2-14950/10.12.04 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία 
καταχωρήθηκε στο µητρώο Α.Ε. την 10.12.04, η 
συγχώνευση από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. της κατά 100% θυγατρικής 
της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. Η ηµεροµηνία του ισολογισµού 
µετασχηµατισµού της απορροφώµενης εταιρίας 
ΤΡΟΦΟ Α.Ε. είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2003. Η 
συγχώνευση εγκρίθηκε βάσει του υπ' αρίθµ. 
464/10.09.03 πρακτικού ∆.Σ. της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. και 
του υπ' αρίθµ. 805/10.09.03 πρακτικού ∆.Σ. της 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και έγινε µε 
απορρόφηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 1-5 του Ν. 
2166/93, και τα άρθρα 68,69 έως και 78 του 
Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν. Λόγω των  ανωτέρω, τα 
οικονοµικά µεγέθη της προηγούµενης χρήσης δεν είναι 
συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας χρήσεως. 
Επιπλέον, έχει γίνει απαλοιφή των ενδοεταιρικών 
συναλλαγών µεταξύ «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε και ΤΡΟΦΟ Α.Ε. κατά τη 
διάρκεια του 2004.  

- Σχετικά µε τη δικαστική υπόθεση µε τους πρώην 
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ιδιοκτήτες της ΤΡΟΦΟ Α.Ε., στις 7 ∆εκεµβρίου 2004 
εξεδόθη η 42/2004 απόφαση του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου και επιδίκασε στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ»  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. το  ποσό των έξι 
δισεκατοµµυρίων δραχµών, δηλαδή 17.608.217,17 
Ευρώ, µε το οποίο είχε ήδη µειωθεί το τίµηµα αγοράς  
του 100% των µετοχών της ΤΡΟΦΟ Α.Ε.  Η Εταιρία 
µελετά µαζί µε τους νοµικούς της συµβούλους τη 
διεκδίκηση του υπολοίπου της απαίτησής της, ποσού 
Ευρώ 21,6 εκατ.(39,2-17,6) περίπου.  

 
  
  

 
Γέρακας Αττικής, 2 Μαρτίου 2005 

 
Ο  Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Ραφαήλ Μωϋσής 

Ο  Γενικός ∆ιευθυντής 
& Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
Κωνσταντίνος ∆. Μαχαίρας 

Η ∆ιευθύντρια  
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
Μαρία Κουκαλάνη 

Ο  ∆ιευθυντής 
Λογιστηρίου 

 
Ιωάννης Μυλωνίδης 

 
 


