
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 264.085 245.947 260.935 242.709
Αποθέµατα 72.755 73.937 67.732 69.073
Απαιτήσεις από πελάτες 27.731 18.154 39.886 27.646
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 53.966 32.425 43.976 28.637
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 418.537 370.463 412.529 368.065
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 59.201 100.701 58.235 99.813

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 28.929 ―-   28.929 ―

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 249.379 204.252 241.915 198.737
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 337.509 304.953 329.079 298.550
Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο 19.099 19.099 19.099 19.099
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 61.928 46.410 64.351 50.416
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 81.027 65.509 83.450 69.515

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 1 1 ― ―

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 81.028 65.510 83.450 69.515
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 418.537 370.463 412.529 368.065 

««AAΛΛΦΦAA--BBHHTTAA»»   BBAAΣΣIIΛΛOOΠΠOOYYΛΛOOΣΣ  AA..EE..
Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης  από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η ∆εκεµβρίου 2006

(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Pαφαήλ A. Mωυσής

A∆T. Α 050084

H ∆ιευθύντρια Λογιστηρίου

Ασπασία Γ. Μελετοπούλου

A∆T.  Σ 112901    ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 001242 - Α’ ΤΑΞΕΩΣ

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Kωνσταντίνος ∆. Mαχαίρας

A∆T. Θ 724826

H Εκτελεστική ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών

Mαρία B. Kουκαλάνη

A∆T.  ΑΒ 348843    ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 30034 - Α’ ΤΑΞΕΩΣ

Γέρακας 7 Μαρτίου 2007

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ                                               ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα) 65.510 54.530 69.515 59.008
Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους 20.019 12.295 18.399 11.697

85.529 66.825 87.914 70.705

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) (3.947) ― (3.947) ―

Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση (554) (1.315) (517) (1.190)
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) 81.028 65.510 83.450 69.515

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ        ΟΜΙΛΟΣ                                                   ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.06 01.01-31.12.05 01.01-31.12.06 01.01-31.12.05

Σύνολο κύκλου εργασιών 1.030.249 908.001 1.000.880 880.342 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 226.303 197.674 213.587 186.708
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 52.206 41.098 48.837 38.912
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 32.840 24.151 30.456 22.830
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 30.424 22.125 27.617 20.452
Μείον φόροι 10.405 9.830 9.218 8.755
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο 20.019 12.295 18.399 11.697 
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 20.018 12.294 18.399 11.697

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1 1 ― ―

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή  (σε Ευρώ) 1,57 0,97 1,44 0,92

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,49 ― 0,49 ―

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ( Έµµεση µέθοδος) ΟΜΙΛΟΣ                                            ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.06 01.01-31.12.05 01.01-31.12.06 01.01-31.12.05

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 30.424 22.125 27.617 20.452
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 19.366 16.947 18.381 16.082
Προβλέψεις 767 3.279 706 3.256
Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων στοιχείων 940 62 940 62
Συναλλαγµατικές διαφορές (169) (331) (169) (331)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (685) (271) (266) 76
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.367 2.947 3.367 2.947
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.182 8.833 1.341 7.999
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.190) (3.632) (12.800) (2.272)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 36.642 (8.797) 35.536 (8.867)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.066) (1.509) (3.066) (1.509)
Καταβεβληµένοι φόροι (15.891) (12.048) (15.924) (8.255)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 62.687 27.605 55.663 29.640
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (37.484) (35.654) (36.326) (35.173)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 73 109 67 103
Τόκοι εισπραχθέντες 782 590 359 238
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (36.629) (34.955) (35.900) (34.832)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ― 40.000 ― 40.000
Εξοφλήσεις δανείων ― (15.400) ― (15.400)
Μερίσµατα πληρωθέντα (3.931) ― (3.931) ―
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ) (3.931) 24.600 (3.931) 24.600

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου  (α)+(β)+(γ) 22.127 17.250 15.832 19.408

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 30.363 13.113 26.728 7.320

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 52.490 30.363 42.560 26.728

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες (ποσά 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  ∆εκεµβρίου 2005. 
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 202 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 παραµένει φορολογικά ανέλεγκτη µόνο η χρήση 2005. 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. ∆εν 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’ ύλην αρµόδια δικαστήρια και την 28.04.2006, το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 1471 απόφασή του µε την οποία αποδέχεται εν µέρει την προσφυγή της Εταιρίας και µειώνει το επιβληθέν πρόστιµο στο ποσό των 130 Ευρώ, ενώ παράλληλα διατάζει
την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου ύψους 100 Ευρώ στην Εταιρία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Παράλληλα το δικαστήριο συµψηφίζει τα δικαστικά έξοδα µεταξύ των διαδίκων. Η απόφαση αυτή επεδόθη στην Εταιρία την 08.09.2006. Την 14.11.2006, η Εταιρία υπέβαλε αίτηση
αναίρεσης κατά της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ και η υπόθεση αναµένεται να εκδικαστεί την 26.03.2008, ενώπιον του 2ου τµήµατος του ΣτΕ. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν έχει αντιλογίσει τη σχετική πρόβλεψη που έχει σχηµατίσει στις δηµοσιευµένες οικονοµικές της καταστάσεις.
6.2 Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού εξέτασε τις εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων, την 15.12.2006 εξέδωσε εισήγηση µε την οποία κατηγορεί την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για: 
α. ρήτρες καθορισµού των τιµών µεταπώλησης στις συµφωνίες που συνήψε µε δύο προµηθεύτριες γαλακτοβιοµηχανίες,
β. παράλειψη γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισµού συγκεκριµένων συµφωνιών που συνήφθησαν µε τις εταιρίες αυτές.
Στην εισήγηση προτείνεται για κάθε µια από τις κατηγορίες η επιβολή προστίµου στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. χωρίς  να καθορίζεται το ποσό για καµµία από τις διαπιστωθείσες κατηγορίες.
7. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν:

Όµιλος Εταιρία
31η ∆εκεµβρίου 2006    7.209 6.913
31η ∆εκεµβρίου 2005   6.744 6.472

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 ∆.Λ.Π 24 προς αυτήν µέρη,
έχουν ως εξής: Όµιλος Εταιρία
α)   Πωλήσεις αγαθών 24 74.022
β)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.108 4.988
γ)   Λοιπά έσοδα για υπηρεσίες και εκµισθώσεις 322 486
δ)   Λοιπά έξοδα για υπηρεσίες 69 68
δ)   Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 109 16.304
στ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 35.860 35.746
ζ)   Αµοιβές  Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και

βασικών διοικητικών στελεχών 2.824 2.824

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

Εσωτερικού Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως.
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Ραφαήλ Μωυσής, Pierre-Olivier Beckers, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, 

Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Michael Waller, 
Renaud Cogels, Craig Owens, Michel Eeckhout, Baudouin Van der 
Straten Waillet, Τρύφων Κολλίντζας, Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος.

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 7 Μαρτίου 2007
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Νικόλαος Σοφιανός
Ελεγκτική Εταιρία : Deloitte.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - θέµατα έµφασης
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.ab.gr 


