
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.06 31.12.05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 8.527 8.582 
Αποθέµατα 5.143 4.980 
Απαιτήσεις από πελάτες 4.046 3.581 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 9.991 3.789 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.707 20.932 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 967 890 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.665 18.588 
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 24.632 19.478 
Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο 4.000 4.000 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (925) (2.546)
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων (ή εταίρων) εταιρίας (β) 3.075 1.454 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 27.707 20.932

ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

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 ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. 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 την ‘Εκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας : Λ. Σπάτων 81, 15344 Γέρακας - Αττικής 
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 23791/04/Β/91/136(01)
Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική 

Γραµµατεία, Γενική ∆ιεύθυνση 
Εσωτερικού Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. 
και Πίστεως

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Νικόλαος Ιωσήπου
Πέτρος Τραχανάς
Λεωνίδας Βρεττάκος
Μαρία Κουκαλάνη

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 20 Απριλίου 2007
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Τηλέµαχος Χ. Γεωργόπουλος
Ελεγκτική Εταιρεία : Deloitte.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη  γνώµη-θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.ab.gr 

Γέρακας, 26 Απριλίου 2007

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.06 31.12.05
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα) 1.454 538 
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους 1.658 1.041 

3.112 1.579

Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση (37) (125)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) 3.075 1.454

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Έµµεση µέθοδος) 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.06 01.01-31.12.05
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 2.853 1.686 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 948 825
Προβλέψεις 72 114 
Έσοδα από τοποθετήσεις (422) (345)
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (163) 857 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (519) (83)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.236 (1.295)
Μείον:
Καταβεβληµένοι φόροι 21 (3.793)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.026 (2.034)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.158) (481)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 4 6 
Τόκοι εισπραχθέντες 423 351 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (731) (124)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου  (α)+(β) 6.295 (2.158)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.635 5.793 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 9.930 3.635

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες  
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., οι οποίες προκύπτουν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η µητρική εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. εδρεύει στην  Ελλάδα και συµµετέχει µε ποσοστό 99,96% στο µετοχικό κεφάλαιο της Eταιρίας.
2. Η Eταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την 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.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Eταιρίας.
4 ∆εν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις για τις οποίες να εκκρεµούν αποφάσεις διαιτητικών ή δικαστικών οργάνων ή να έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης αποφάσεων, που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρίας και να

µη έχει γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη.
5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν :     31 ∆εκεµβρίου 2006        296                

31 ∆εκεµβρίου 2005        272
6. Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 µεταξύ της  ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  , της  «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. καθώς επίσης και της DELHAIZE 

GROUP S.A. η οποία συµµετέχει στη µετοχική σύνθεση της µητρικής εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  µε ποσοστό 61,28% διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές και διαµορφώθηκαν τα παρακάτω υπόλοιπα :
(Ποσά  εκφρασµένα σε χιλ Ευρώ)
Αγορές  της  ΕΝΑ  Α.Ε. από  συνδεδεµένα µέρη                                                         
(συµπεριλαµβανοµένων και των χορηγουµένων εκπτώσεων ) 73.998
∆απάνες της ΕΝΑ Α.Ε. ( µισθώσεις ακινήτων και παροχής υπηρεσιών )  
από  συνδεδεµένα µέρη  284
Απαιτήσεις της ΕΝΑ Α.Ε.  από  συνδεδεµένα µέρη 6  
Υποχρεώσεις της ΕΝΑ Α.Ε.   προς  συνδεδεµένα µέρη 16.315       

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.06 01.01-31.12.05
Σύνολο κύκλου εργασιών 103.204 95.353 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 12.556 10.813 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 3.378 2.161 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.430 1.335 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 2.853 1.686
Μείον φόροι 1.195 645 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 1.658 1.041
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρίας 1.658 1.041 
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,41 0,26

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γεώργιος Θ. Aναγνωστόπουλος
A∆T. Φ 089983

Ο Γενικός ∆ιευθυντής & Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Πέτρος ∆. Τραχανάς
A∆T.  ΑΒ 278395

H ∆ιευθύντρια Oικονοµικών Yπηρεσιών 

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


