
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.2008 31.03.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 86.354 67.187
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 129 291
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.350 1.752
Αποθέµατα 5.260 7.934
Απαιτήσεις από πελάτες 3.355 81
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.567 3.105
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 106.015 80.350
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο 98.500 98.500
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (61.138) (51.812)
Σύνολο Καθαρής Θέσης Εταίρων Εταιρίας (α) 37.362 46.688
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.680 12.201
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 27.436 1.427
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.537 20.034
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 68.653 33.662
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 106.015 80.350

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.
Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Aπριλίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρίας: Λεωφόρος Σπάτων 81 – 

153 44 Γέρακας Αττικής 
∆ιαχειριστές: Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Μαρία Κουκαλάνη
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά  στοιχεία): 27.02.2009
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆ηµήτρης Κουτσός-Κουτσόπουλος
Ελεγκτική Εταιρία: Deloitte.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη  γνώµη-θέµατα έµφασης
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.ab.gr

Γέρακας, 27 Φεβρουαρίου 2009
Oι ∆ιαχειριστές

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.2008 31.03.2008
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.04.2008 και 01.05.2007 αντίστοιχα) 46.688 (7.232)
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους (9.378) (19.580)
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου -- 73.500
Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση 52 --
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2008 και 31.03.2008 αντίστοιχα) 37.362 46.688

1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.04.2008 & 01.05.2007
µεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ και ∆.Π.Χ.Α.      

01.05.2007- 01.05.2006-
31.03.2008 30.04.2007

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 57.794 (3.063)
Επαναπροσδιορισµός αξίας παγίων, λόγω χρησιµοποίησης του ωφέλιµου 
χρόνου ζωής για τον υπολογισµό των αποσβέσεων κι επανεκτίµησή τους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των επιχορηγουµένων παγίων 1.691 2.923 
Αντιλογισµός των ασώµατων ακινητοποιήσεων που είχαν καταλογισθεί 
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (5.171) (7.756)
Αντιλογισµός της επιχορήγησης που είχε  καταλογισθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα και µεταφορά της στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (9.000) -- 
∆ιαφορά από πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση (1.180) (378)
∆ιαφορά από αναλογία επιχορήγησης σε λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.643 -- 
Προσαρµογή της πρόβλεψης για την αποζηµίωση προσωπικού λόγω µη ληφθείσας
αδείας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. (157) -- 
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από τον επαναπροσδιορισµό της αξίας παγίων
ιδιόκτητων και παγίων µε χρηµατοδοτική µίσθωση (85) (509)
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από τον αντιλογισµό των ασώµατων ακινητοποιήσεων 
που είχαν καταλογισθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.122 1.551 
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων/ απαιτήσεων, σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, από µη ληφθείσα άδεια προσωπικού 31 -- 
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 46.688 (7.232)

1.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤAΣTAΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Έµµεση µέθοδος) 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.04.08-31.12.08 01.05.07-31.03.08
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (12.042) (19.606)
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 3.173 4.182
Προβλέψεις (3) 214
Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων -- 1.964
(Κέρδη)/Ζηµιές από πώληση παγίων 522 296
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας (27) (26)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 869 3.838
Πλέον /(µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών  κεφαλαίου κίνησης: 
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 2.674 566
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (6.848) 5.065
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 11.324 7.704
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (631) (4.271)
Καταβεβληµένοι µη λειτουργικοί φόροι (17) --
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.006) (74)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (24.635) (4.654)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.936 4.615
Τόκοι εισπραχθέντες 27 26
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (22.672) (13)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου -- 73.500
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 26.200 --
Εξοφλήσεις δανείων -- (72.649)
Εξοφλήσεις  χρηµατοδοτικών µισθώσεων (2.532) (604)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ) 23.668 247

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης: (α)+(β)+(γ) (10) 160
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.211 1.051
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.201 1.211

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., οι οποίες προκύπτουν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η µητρική 
εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει µε ποσοστό 99,9999% στο εταιρικό
κεφάλαιο της Eταιρίας. Με βάση την υπ’ αριθµ. 1037503/596/Α0012/31.03.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών καθώς και την υπ’ αριθµ. Α.Π 6501 /31.03.2008 απόφαση της ∆ΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ εγκρίθηκε η µεταβολή 
του χρόνου λήξης της προηγούµενης  διαχειριστικής χρήσης  από  την 30.04. 2008 στην 31.03.2008. Η  κλειόµενη  χρήση 
αρχίζει την 01.04.2008, ηµεροµηνία εξαγοράς της από την “ΑΛΦΑ-BΗTA” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., και λήγει την 31.12.2008,
ηµεροµηνία που κλείνει την διαχειριστική της περίοδο η νέα µητρική εταιρία. Ως εκ τούτου τα κονδύλια της κλειόµενης  
χρήσης στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν µικρότερο χρονικό διάστηµα από ότι αυτά της προηγούµενης 
χρήσης και για το λόγο αυτό δεν είναι συγκρίσιµα. Με την από 22.01.2009 τροποποίηση του καταστατικού, Αρ.ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ
34639, στις 20.03.2009 µεταφέρθηκε  η έδρα της Εταιρίας στο Γέρακα Αττικής, Λεωφ. Σπάτων 81.

2. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι µε σύµφωνη γνώµη-θέµατα έµφασης.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρίας.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις για τις οποίες  να εκκρεµούν αποφάσεις διαιτητικών ή δικαστικών οργάνων ή να έχει 

ασκηθεί αίτηση ακύρωσης αποφάσεων, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία της Εταιρίας και να µην έχει γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη.

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σηµείωση 31 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
6. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν:

31 ∆εκεµβρίου 2008 876
31 Μαρτίου  2008 495

7. 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:  

Εταιρία
α)   Έσοδα 8.355
β)   Έξοδα 25.476
γ)   Απαιτήσεις 1.998
δ) Υποχρεώσεις 19.706

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤAΣTAΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.04.08-31.12.08 01.05.07-31.03.08
Σύνολο κύκλου εργασιών 40.538 80.277
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 4.241 8.792
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (11.200) (15.794)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (12.042) (19.606)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (9.378) (19.580)

Κωνσταντίνος ∆. Μαχαίρας
A∆T. Θ 724826

Mαρία B. Kουκαλάνη
A∆T. AB 348843- AP. A∆EIAΣ 30034-A΄  TAΞEΩΣ

H ∆ιευθύντρια Λογιστηρίου

Kορωνάκη N. Aγγελική
A∆T. Σ 608095  - AP. A∆EIAΣ 21850-A΄  TAΞEΩΣ


