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“ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Α.Μ.Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 
ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2003 – 31.12.2003 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 

∆ιάταξη και περίληψή της 
 
Παρ. 1 Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ή που 

εξαιρέθηκαν από αυτήν.  
 

(α) Άρθρο 107 @1-β: 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις 
επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν µε 
την αρχή της ολικής ενοποίησης. 

 
 
 

Επωνυµία Έδρα Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Χρήσης 

2003 
(χιλ.ευρώ) 

Συνολικό 
Αποτ/σµα 
Χρήσης 

2003 
  

(χιλ.ευρώ)  

Ποσοστό 
συµµετοχής 

της 
µητρικής 

στο 
κεφάλαιο 

της 
θυγατρικής 

Ποσοστό συµµετοχής στο 
κεφάλαιο της θυγατρικής 

λοιπών (εκτός της 
µητρικής) ενοποιηµένων 

επιχειρήσεων ή 
προσώπων που ενεργούν 
για λογαριασµό των 
επιχειρήσεων αυτών 

Σχέση που 
υπαγόρευσε την 
ενοποίηση:  

α) Σχέση µητρικής 
θυγατρικής (Άρθ. 42ε 
@5α)  
β) Ενιαία διεύθυνση ή 
κοινές, κατά πλειοψη-
φία, διοικήσεις 

ΤΡΟΦΟ 
Α.Ε. 

Γέρακας 
Αττικής 

12.603,46 3.607,63 100,0% -- (α) 

ΕΝΑ Α.Ε. Γέρακας 
Αττικής 

1.217,22 -762,67 -- 99,9% (µέσω ΤΡΟΦΟ) (α) 

 
(β) Άρθρο 107 @1-γ: Πληροφοριακά 
στοιχεία για τις θυγατρικές και 
υποθυγατρικές επιχειρήσεις που 
εξαιρέθηκαν από την ενοποίηση υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις. 

 

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό 
συµµετοχής 
της µητρικής 
στο κεφάλαιο 

της 
θυγατρικής 

Ποσοστό συµµετοχής στο 
κεφάλαιο της θυγατρικής 

λοιπών (εκτός της µητρικής) 
ενοποιηµένων επιχειρήσεων 
ή προσώπων που ενεργούν 

για λογαριασµό των 
επιχειρήσεων αυτών 

Λόγοι εξαίρεσης των θυγατρικών 
επιχειρήσεων από την ενοποίηση 

(άρθρο 97) 

FITNESS CENTER 
ΕΠΕ 

Καλαµάτα -- 51% (µέσω ΤΡΟΦΟ) Επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση µε 
το σκοπό του άρθρου 100 παρ. 3 
(άρθρο 97 @1). Περαιτέρω, 
σηµειώνεται, ότι η εταιρία βρίσκεται 
σε εκκαθάριση. 

 
 
 



 

2 

 

 
(γ) Άρθρο 106 @8 και 107 @1-δ: 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις 
συγγενείς επιχειρήσεις. 

 

Στοιχεία συγγενούς 
επιχείρησης 

Ποσοστό κεφαλαίου που 
κατέχεται 

Επωνυµία Έδρα Από τη 
µητρική 

Από τη θυγατρική 
(απευθείας) ή από 
τρίτα πρόσωπα 

Πληροφορίες για τους λόγους που εξαιρέθηκαν από την 
εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσεως 

ΣΑΚ ΕΠΕ Αθήνα -- 40% (µέσω ΤΡΟΦΟ) Η συµµετοχή στο κεφάλαιο της ΣΑΚ ΕΠΕ είναι επουσιώδης, 
λόγω των µικρών οικονοµικών της µεγεθών. Περαιτέρω, 
σηµειώνεται, ότι η εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια. 

ΟΡΑ ΑΕ Αθήνα -- 50% (µέσω ΤΡΟΦΟ) Η συµµετοχή στο κεφάλαιο της ΟΡΑ ΑΕ είναι επουσιώδης, 
λόγω των µικρών οικονοµικών της µεγεθών. Πέραν τούτου µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (29.10.2001), η εταιρία 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. 

 
Παρ. 2 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις 

που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 
 

(α) Άρθρο 100 @5: Παρέκκλιση από τις 
σχετικές διατάξεις των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων (άρθα 101 έως 
107 @1 και 2) που κρίθηκε απαραίτητη για 
την εµφάνιση µε απόλυτη σαφήνεια της 
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη 
του άρθρου 100 @3. 
 

∆εν έγινε. 

(β) Άρθρα 101 @1 και 42β @1: 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου 
της δοµής και µορφής εµφανίσεως του 
ενοποιηµένου λογαριασµού «αποτελέσµατα 
χρήσεως». 
 

∆εν έγινε. 

(γ) Άρθρα 101 @1 και 42β @2: 
Καταχώριση στον προσιδιάζοντα 
λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε 
περισσότερους υποχρεωτικούς ενοποιηµέ-
νους λογαριασµούς.  
 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(δ) Άρθρα 101 @1 και 42β @3: 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους 
των ενοποιηµένων λογαριασµών µε αραβική 
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση των 
επιχειρήσεων του οµίλου το απαιτεί. 
 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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(ε) Άρθρα 101 @1 και 42β @4: Συµπτύξεις 
ενοποιηµένων λογαριασµών του 
ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς 
αριθµούς για τις οποίες (συµπτύξεις) 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως 
αυτής. 
 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(στ) Άρθρα 101 @1 και 42β @5: 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης 
χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 
κλειόµενης χρήσεως.  
 

Έγιναν αναµορφώσεις στους παρακάτω λογ/σµούς:  
1) στους Λογ/σµούς Τάξεως α) στο λογ/σµό «Αλλότρια 

Περιουσιακά Στοιχεία» και «∆ικαιούχοι Αλλότριων 
Περιουσιακών Στοιχείων», β) στο λογ/σµό  
«Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις» και 
«Υποχρ. από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις», γ) στους 
λογ/σµούς «Λοιποί λογ/σµοί τάξεως». 

2) στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, στις Απαιτήσεις, στους 
λογ/σµούς «Χρεώστες ∆ιάφοροι» και «Ελληνικό 
∆ηµόσιο»,  

προκειµένου τα µεγέθη αυτά να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα µε  αυτά της χρήσης 2003. 
   

(ζ) Άρθρο 109 @2 που προστέθηκε µε το 
άρθρο 6, Π.∆. 325/1994: Ισοτιµία δραχµής 
–EUR σε περίπτωση που οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν 
και σε EUR . 

Aπό την χρήση 2002 οι οικονοµικές καταστάσεις 
εκφράζονται πλέον σε Ευρώ. 

 
Παρ. 3 Αρχές καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων – Πληροφορίες για τις 

µεθόδους ενοποίησης. 
 
(α) Άρθρο 103 @4-β: Μέθοδος 
αναµόρφωσης της λογιστικής αξίας των 
ενοποιούµενων στοιχείων των θυγατρικών 
επιχειρήσεων  (ή µέθοδος της αγοράς). 
 

Στη χρήση 2001 (πρώτο έτος ενοποίησης) έγινε ολική 
αναπροσαρµογή των περιουσιακών στοιχείων των 
θυγατρικών επιχειρήσεων ΤΡΟΦΟ Α.Ε. και ΕΝΑ Α.Ε. για 
τα οποία οι θυγατρικές επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή 
στοιχεία και τα οποία δικαιολογούν την αναπροσαρµογή 
της λογιστικής τους αξίας στις αντίστοιχες τρέχουσες. 
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην παρ.5(δ). 
 

(β) Άρθρο 103 @3: Μέθοδοι εµφάνισης της 
«χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης 
θυγατρικής επιχείρησης» στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι χρεωστικές διαφορές ενοποίησης των θυγατρικών 
επιχειρήσεων καταχωρήθηκαν στις «Ασώµατες 
Ακινητοποιήσεις» (Υπεραξία Επιχειρήσεως) του 
ενοποιηµένου Ισολογισµού και αποσβένονται τµηµατικά 
και ισόποσα σε 20 έτη, βάσει του ∆.Λ.Π. 22.  
 

(γ) Άρθρο 104 @3: Μέθοδοι απάλειψης 
των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 
 

Η απάλειψη των ενδοεταιρικών συναλλαγών (υποχρεώσεις, 
απαιτήσεις, έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) µεταξύ των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έγινε 
ολικά. 
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(δ) Άρθρο 104 @4: Μη απάλειψη των 
ενδοεταιρικών κερδών ή ζηµιών. 

Έγινε απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών και ζηµιών ως 
άνω παρ. (γ).  
 

(ε) Άρθρο 105 @5: Μέθοδοι εµφάνισης 
προσθέτων αποσβέσεων και προβλέψεων 
(που σχηµατίσθηκαν για λόγους 
φορολογικούς) στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(στ) Άρθρο 106 @9: Μέθοδοι κατανοµής 
χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης στα 
περιουσιακά στοιχεία της συγγενούς 
επιχείρησης. 
 

∆εν έγινε αναπροσαρµογή των περιουσιακών στοιχείων της 
συγγενούς επιχείρησης.  

(ζ) Άρθρο 106 @9: Μέθοδοι εµφάνισης της 
χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης συγγενούς 
επιχείρησης. 
 

∆εν υπήρξε χρεωστική διαφορά αποτίµησης συγγενούς 
επιχείρησης. (βλ. επίσης παρ.3(ι)). 

(η) Άρθρο 106 @9: Μέθοδοι εµφάνισης 
αρχικών διαφορών αποτίµησης επί 
µετατροπής συγγενούς επιχείρησης σε 
θυγατρική επιχείρηση του ίδιου οµίλου 
επιχειρήσεων. 
 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(θ) Άρθρο 103 @2: Μέθοδοι εµφάνισης του 
αρχικού συµψηφισµού στις επόµενες της 
αρχικής ενοποιήσεις. 
 

Η αρχική διαφορά συµψηφισµού που προέκυψε από την 
εσωτερική λογιστική αξία των θυγατρικών επιχειρήσεων 
περιλαµβάνεται στο λογαριασµό «Ασώµατες 
Ακινητοποιήσεις» (Υπεραξία Επιχειρήσεως) του 
ενοποιηµένου Ισολογισµού. Περισσότερες πληροφορίες 
αναφέρονται στην παρ.5(γ).   
 

(ι) Άρθρο 106 @4: Μέθοδοι εµφάνισης της 
αρχικής αξίας αποτίµησης συγγενούς 
επιχείρησης στις επόµενες της αρχικής 
ενοποίησης. 
 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις απεικονίζονται 
στην τιµή κτήσεώς τους, όπως και στην προηγούµενη 
χρήση. Η διαφορά µεταξύ τιµής κτήσεως και εσωτερικής 
λογιστικής αξίας είναι µηδαµινή. 

(ια) Άρθρο 103 @7: Μέθοδοι 
προσδιορισµού των ποσοστών συµµετοχής, 
που αναλογούν στους µετόχους του οµίλου 
καθώς και στους εκτός του οµίλου τρίτους-
µετόχους επί αµοιβαίων συµµετοχών. 
 

Στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και στα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα έχουν υπολογιστεί  δικαιώµατα µειοψηφίας, 
µε βάση το ποσοστό της µειοψηφίας (0,042%) σε 
θυγατρική εταιρία του Οµίλου. 
 

(ιβ) Άρθρο 107 @1-α εδάφιο δεύτερο: 
Μέθοδοι ενοποίησης θυγατρικής 
εξωτερικού. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(ιγ) Άρθρο 104 @2: Παρεκκλίσεις από την 
αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων 
ενοποίησης. 

∆εν έγιναν.   
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Παρ. 4 Αποτίµηση των ενοποιούµενων περιουσιακών στοιχείων. 

 
(α) Άρθρο 107 @1-α: Μέθοδοι 
αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων. 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43α, µε 
εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην παρ. 3(α) του παρόντος 
προσαρτήµατος. 
  

(β) Άρθρο 107 @1-α: Μέθοδοι 
υπολογισµού των αποσβέσεων. 
 

Εφαρµόστηκε η σταθερή µέθοδος απόσβεσης και 
χρησιµοποιήθηκαν οι προβλεπόµενοι από το Π.∆. 
299/2003 συντελεστές αποσβέσεων (υψηλός συντελεστής). 
Ειδικότερα οι αποσβέσεις των αποκτηθέντων εντός της 
περιόδου ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού, έχουν 
υπολογισθεί µε συντελεστή 100%, όπως προβλέπεται από την 
παρ. 5, του άρθρου 11, του Π.∆. 299/2003. 
 

(γ) Άρθρο 107 @1-α: Μέθοδοι 
υπολογισµού των προβλέψεων. 
 

Εφαρµόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42ε, παρ. 14. 

(δ)  Άρθρα 105 @1 και 43 @2: 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις 
βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή 
ειδικών µεθόδων. 
 

∆εν υπάρχει παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43 παρ. 
1 και 2, και 42ε παρ. 14, πέραν των όσων αναφέρονται 
στην παρ. 3(α) του παρόντος προσαρτήµατος. 

(ε) Άρθρο 107 @1-ι: Παρέκκλιση από τους 
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για 
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων είτε στη 
χρήση είτε σε προηγούµενη χρήση. 
 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

(στ) Άρθρο 105 @3: Αποτίµηση των 
στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού µιας ενοποιούµενης θυγατρικής 
επιχείρησης µε µεθόδους διαφορετικές από 
εκείνες που εφάρµοσε η µητρική επιχείρηση 
σύµφωνα µε τους κανόνες των @1 και 2 του 
άρθρου 105. 
 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

(ζ) Άρθρο 106 @3: Αποτίµηση των 
στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού συγγενών επιχειρήσεων µε 
µεθόδους διαφορετικές από εκείνες που 
εφάρµοσε η µητρική επιχείρηση σύµφωνα µε 
τους κανόνες των @1 και 2 του άρθρου 
105. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

 
Παρ. 5 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. 
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(α) Άρθρο 101 @1 και 42ε @8: Μεταβολές 
πάγιων στοιχείων και εξόδων 
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) 
εκτός των διαφορών ενοποίησης. 
 

Ως αναφέρεται στην συνηµµένη κατάσταση παγίων. 

(β) Άρθρο 105 @5: Πληροφορίες για τις 
πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις, οι 
οποίες σχηµατίσθηκαν από τις 
ενοποιούµενες επιχειρήσεις, µόνο για 
φορολογικούς λόγους, στην περίπτωση που 
δεν αντιλογίσθηκαν από τις ενοποιούµενες 
οικονοµικές καταστάσεις αλλά εµφανίζονται 
σε αυτές. 
 

∆εν υπάρχουν πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις οι 
οποίες να έχουν σχηµατισθεί από τις ενοποιούµενες 
επιχειρήσεις για λόγους φορολογικούς. 

(γ) Άρθρο 103 @4 εδάφιο πρώτο: 
Πληροφορίες για τις διαφορές συµψηφισµού 
(ή ενοποίησης). 
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(δ) Άρθρο 103 @4 δεύτερο εδάφιο: 
Πληροφορίες για τις τυχόν 
αναµορφώσεις στοιχείων των 
ενοποιούµενων ισολογισµών των 
θυγατρικών επιχειρήσεων που 
προβλέπονται από την @2 του άρθρου 
103. 
 

 

Βάσει επαρκών στοιχείων που διέθεταν οι παρακάτω θυγατρικές επιχειρήσεις στο τέλος της πρώτης 
χρήσης της ενοποίησης (31/12/2001), έγινε αναπροσαρµογή των εξής περιουσιακών στοιχείων και 
λογαριασµών: 
 
Επωνυµία θυγατρικής Πληροφορίες για την αναπροσαρµογή των περιουσιακών στοιχείων 

Πάγιο Ενεργητικό  +5.551.909,12
Κόστος Πωληθέντων -3.068.385,93
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους -2.646.094,44
Έξοδα Εγκατάστασης -295.835,42

ΤΡΟΦΟ Α.Ε. 

Το σύνολο των παραπάνω διαφορών έχει επηρεάσει το κονδύλι του 
λογαριασµού Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (Υπεραξία επιχειρήσεως), όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 103, παρ.2,3. 
Πάγιο Ενεργητικό  +2.922.042,03
Κόστος Πωληθέντων -1.114.078,52
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους -696.252,40
Έξοδα Εγκατάστασης -261.267,73

ΕΝΑ Α.Ε. 

Το σύνολο των παραπάνω διαφορών έχει επηρεάσει το κονδύλι του 
λογαριασµού Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (Υπεραξία επιχειρήσεως), όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 103, παρ.2,3. 

 
Παρ. 6  Συµµετοχές. 

 
(α) Άρθρο 107 @1-δ: Πληροφορίες για 
κάθε µια από τις επιχειρήσεις που δεν 
αναφέρονται στις προηγούµενες @1α 
έως 1γ στις οποίες οι επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και 
εκείνες που εξαιρέθηκαν κατέχουν 
άµεσα ή µέσω τρίτων, που ενεργούν στο 
όνοµά τους, αλλά για λογαριασµό των 
επιχειρήσεων αυτών ποσοστό 
µεγαλύτερο του 10% του κεφαλαίου 
των. 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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Παρ. 7  Προβλέψεις και υποχρεώσεις. 

 
Λοιπές Προβλέψεις ύψους Ευρώ 1.630.176,44 που 
αναλύονται ως εξής : 
Τακτοποίηση Απολεσθέντων Τιµολογίων Προµηθευτ. 240.953,71
Αµοιβές και έξοδα ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου 170.946,51
Εισφορές σε Aσφαλιστικά Ταµεία 167.325,42
Πρόβλεψη αναπροσαρµογής ενοικίων 148.263,00
Απώλεια συµµετοχής λόγω εκκαθάρισης της ΟΡΑ Α.Ε 10.771,00
Απώλεια συµµετοχής λόγω εκκαθάρισης της Κέντρο 
Γυµναστικής Ε.Π.Ε 35.233,00
Φορολογικό πρόστιµο ΦΑΕΕ Αθηνών 23.477,62
Πρόβλεψη οφειλών ενοικίων από υπεκµίσθωση κτιρίων 
Άργους-Καλαµάτας 

217.914,97

Επίδικες υποθέσεις κατά των εταιριών του οµίλου   615.291,21
Σύνολο 1.630.176,44

(α) Άρθρο 101 @1 και 42ε @14 
εδάφιο-δ: Ανάλυση των ενοποιηµένων 
λογαριασµών “Λοιπές προβλέψεις” αν 
το ποσό του είναι σηµαντικό. 
 

 
(β) Άρθρο 107 @1-ζ: Το συνολικό 
ποσό των υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται 
στον ενοποιηµένο ισολογισµό. 
 

∆εν υπάρχουν. 

(γ) Άρθρο 107 @1-ια: Η διαφορά 
φόρου ανάµεσα στο φόρο που βαρύνει 
τη χρήση και τις προηγούµενες χρήσεις 
και στο φόρο που έχει ήδη καταβληθεί ή 
οφείλεται για τις χρήσεις αυτές, εφόσον 
η διαφορά αυτή για όλες τις 
ενοποιούµενες επιχειρήσεις είναι 
σηµαντική και δεν εµφανίζεται στο 
σύνολό της σε ιδιαίτερο κονδύλι του 
παθητικού του ενοποιηµένου 
ισολογισµού.  
 

∆εν υπάρχουν. 

(δ) Άρθρο 107 @1-στ: Το συνολικό 
ποσό των υποχρεώσεων που 
εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό, οι οποίες λήγουν µετά από 
πέντε έτη. 
 

∆εν υπάρχουν. 

(ε) Άρθρο 107 @1-στ: Το συνολικό 
ποσό των υποχρεώσεων που 
εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό, οι οποίες καλύπτονται µε 
εµπράγµατη ασφάλεια που έχει 
παρασχεθεί από περιλαµβανόµενες στην 
ενοποίηση επιχειρήσεις µε ένδειξη του 
είδους και της µορφής της ασφάλειας. 

∆εν υπάρχουν. 
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Παρ. 8  Μεταβατικοί Λογαριασµοί. 

 
Έσοδα Χρήσεω ς Εισπρακτέα 
Επιδότηση από ΟΑΕ∆ για εκπαιδευτικά προγράµµατα 721.777,68
Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες  
   (για εµπορεύµατα, εισαγωγές, καταστροφές, κλοπές,  
    αυτοκίνητα ) 934.167,70
∆ιάφορα Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 291.530,29
∆ιάφορα έσοδα από προµήθειες 6.791,67
Λοιπά έσοδα       18.878,57
Σύνολο 1.973.145,91

(α) Άρθρο 101 @1 και 42ε @12: 
Ανάλυση κονδυλίων των ενοποιηµένων 
µεταβατικών λογαριασµών “Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα” και “Έξοδα 
χρήσεως δουλευµένα”. 

 
 Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα 
 Τόκοι  ∆ανείων 1.555.663,97
 Πρόβλεψη Αµοιβών (Bonus) 1.659.405,12
 Λογαριασµοί Παροχών (∆ΕΗ κλπ.) 973.089,74
 Προβλέψεις δαπανών Ελεγκτών-Οργανωτών-Μελετ. 974.458,14
 ∆ηµοτικά Τέλη-Φόροι  247.081,69
 Προβλέψεις δαπανών ενοικίων 203.256,12
 Ενοίκια Κτιρίων 1.835,71

 Αγορές υπό τακτοποίηση 6.060,90
 ∆απάνες αµοιβών τρίτων 87.334,43
 ∆απάνες Ασφαλίστρων  67.236,85
 ∆ιακανονισµός Φ.Π.Α. πωληθέντων-αποσυρθέντων   

   παγίων 24.890,52
 Εκκαθαρίσεις ασφαλίστρων 5.901,44
 ∆ιάφορα πρόστιµα (ΙΚΑ κ.λ.π) 57.277,29
 Πρόβλεψη συνδροµών επιµελητηρίων 8.774,74
 Πρόβλεψη Α.Ε.Π.Ι. 13.544,04
 ∆απάνες συντηρήσεων - Λοιπές προβλέψεις  100.066,06
 Σύνολο 5.985.876,76

 
Παρ. 9  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. 

 

(α) Άρθρο 101 @1 και 42ε @9: 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
που χορηγήθηκαν από τις 
ενοποιούµενες εταιρείες. 

Κατά την 31.12.2003 ο όµιλος είχε συνολικά χορηγήσει 
εγγυητικές επιστολές  για εξασφάλιση υποχρεώσεων 

 ύψους Ευρώ 503.628,23 
 
και είχε λάβει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
οικοδοµικών έργων και όρων εκµίσθωσης,  

ύψους Ευρώ 1.617.671,90
Σύνολο Eυρώ 2.121.300,13

 
Παρ. 10  Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 

 

(α) Άρθρο 107 @1-ιβ: Τα ποσά που 
καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση για 
αµοιβές στα µέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
της µητρικής επιχείρησης για άσκηση 

Αµοιβές µελών ∆.Σ*                                                               571.454,04 
Αµοιβές µη εκτελεστικών /ανεξαρτήτων 
  Μελών ∆.Σ                                                                             36.000,00 
Αµοιβές ∆/ντών ∆/νσεων  
1.223.624,81 
 Σύνολο                                                                               1.831.078,85 
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των καθηκόντων τους, τόσο στη 
µητρική επιχείρηση, όσο και στις 
θυγατρικές επιχειρήσεις. 
 

*Τα µέλη αυτά προσφέρουν υπηρεσίες στον όµιλο µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είτε µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών ή εντολής. 
 

(β) Άρθρο 107 @1-ιβ: Οι υποχρεώσεις 
που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν 
για συντάξεις σε αποχωρήσαντα µέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων της µητρικής. 
 

∆εν υπάρχουν. 

(γ) Άρθρο 107 @1-ιγ: Τα ποσά των 
προκαταβολών και των πιστώσεων που 
δόθηκαν στα µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων 
της µητρικής επιχείρησης από αυτήν ή 
από µια από τις θυγατρικές µε µνεία του 
επιτοκίου, των βασικών όρων 
χορήγησης και των συνολικών ποσών 
που έχουν επιστραφεί µέχρι το τέλος της 
κλειόµενης χρήσεως. 
 

∆εν υπάρχουν. 

(δ) Άρθρο 107 @1-ιγ: Οι υποχρεώσεις 
που έχουν αναληφθεί για λογαριασµό 
των µελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων 
υπό µορφή οποιασδήποτε εγγύησης. 

∆εν υπάρχουν. 

 
Παρ. 11  Αποτελέσµατα χρήσεως. 

 
(α) Άρθρο 107 @1-η: Ο ενοποιηµένος 
κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες 
δραστηριότητας και γεωγραφικές 
αγορές (Ο κύκλος εργασιών όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 42ε @15-α). 

Κατά την κλειόµενη χρήση ο Κύκλος Εργασιών του οµίλου 
(εµπορική δραστηριότητα) ανήλθε : 
  Από Πωλήσεις στο εσωτερικό:  
842.552.987,17   
  Από Πωλήσεις στο εξωτερικό:  
1.357.654,94 
  Από Λοιπά έσοδα:  
57.638.863,69                                  
 Σύνολο                                                              
901.549.505,80 
 
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
∆ιοικητικό (υπαλληλικό)  
Προσωπικό στα Κεντρικά Γραφεία 

358

Προσωπικό στα καταστήµατα 6.095
Σύνολο ατόµων 6.453
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 
Μισθοί 70.287.849,48
Εργοδοτικές Εισφορές  19.340.071,98
Παρεπόµενες παροχές και Λοιπά Έξοδα 3.786.356,87

(β) Άρθρο 107 @1-θ: Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, µε το συνολικό κόστος τους «από 
τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση». ∆ιευκρινίζεται ότι, 
στο «∆ιοικητικό (υπαλληλικό) 
προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε το 
µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό 
και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι 
αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. Σύνολο 93.414.278,33
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Έκτακτα & ανόργανα έσοδα & Έκτακτα Κέρδη 
Χρηµατ/κά έσοδα  (SWAPS, τόκοι υπερηµ.) 80.948,54
Χρηµατοοικονοµικές διαφορές                       135.532,82
Έσοδα εκµισθωµένων ακινήτων 190.217,28
Έσοδα από αποζηµιώσεις  
Α) προµηθευτών, τακτοποιήσεων 
Β) συγγενών εταιριών DELHAIZE S.A 
                                    ENA Α.Ε 
                                    ΤΡΟΦΟ Α.Ε 

132.299,51
222.912,97
11.879,59
2.084,73

Έσοδα από Αποζηµιώσεις Ασφαλιστικών 
εταιριών                      925.416,47
Έσοδα από Αποζηµιώσεις οχηµάτων 16.605,33
Πιστωτικές συν/κές διαφορές 48.907,68
Έσοδα από εκπτώσεις αγοράς παγίων 5.728,80
Κέρδη από Εκποίηση Παγίων 25.134,22
Λοιπά έσοδα      66.321,83
Σύνολο   1.863.989,77
 
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα & Έκτακτες ζηµίες 
Ανόργανα έξοδα από ελλείµµατα ταµιών, 
   κλοπές, τακτοποιήσεις  197.716,15
Προσαυξ. Ασφαλ. Ταµείων και  
   Επιθ. Εργασίας – Πρόστιµα 37.726,23
Έξοδα Λύσεως Συµβάσεων 90.552,20
∆ιακανονισµός ΦΠΑ αποσυρθ. Παγίων 24.890,52
Πρόστιµα διάφορα 31.841,18
∆ηµοτικά τέλη 2.201,10
Χρεωστικές συν/τικές διαφορές 4.229,67
Έκτακτες ζηµίες από  
   Εκποίηση παγίων 
   Καταστροφές ακατάλληλων εµπορευµ. 

1.020.290,36
736.804,23

Λοιπά έξοδα      34.108,71

γ) Άρθρο 101 @1 και 42ε @15-β: 
Ανάλυση των ενοποιηµένων και 
ανόργανων εξόδων  και εσόδων 
(δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα»). 
 

Σύνολο 2.180.360,35
 
(δ) Άρθρο 101 @5 και 107 @1-ι & 
ια: Πληροφορίες για το πόσο 
επηρεάσθηκαν τα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα (κλειόµενης και 
προηγουµένων χρήσεων) από τις 
πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις 
που σχηµατίσθηκαν από τις 
ενοποιούµενες επιχειρήσεις για λόγους 
φορολογικούς.  

∆εν σχηµατίστηκαν από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις 
πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις για φορολογικούς 
λόγους. 
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Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 
∆ιαφορές προβλέψεων Εσόδων από  
   Προµηθευτές - Πιστωτές 416.078,34
∆ιαφορές Προβλέψεων (Ενέργειας,  
  Ύδρευσης,Τηλεφωνικών Τελών) 81.279,38
Τακτοποίηση λογ/σµών Πελατών 11.654,91
Έσοδα από εκκαθάριση ασφαλ. προσωπικού 2.814,19
Έσοδα από Τακτ/ση  λοιπών Μεταβατ.  
   Λογ/σµών 257.744,35
Μεταφορά σε πρόβλεψη αµοιβές, έξοδα 
   ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου 138.664,74
Έσοδα από µείωση προβλέψεων ενοικίων 223.633,17
Έσοδα από τακτ/ση πιστωτών διαφόρων  29.935,25
Έσοδα από αποπληρωµή προγρ.ΟΑΕ∆ 71.788,76
Λοιπών αποζηµιώσεων 78.747,47
Έσοδα από προβλέψεις σε δήµους & τέλη 70.377,22
Λοιπά έσοδα προηγουµένων xρήσεων 244.434,66
Σύνολο 1.627.152,44
  
Έσοδα από  Προβλέψεις Προηγουµένων 
Χρήσεων 
∆ιαφορές Ασφαλιστικών Ταµείων  39.487,32
Τακτ/ση προβλέψ. τιµ/γίων 32.687,51
Eπίδικες απαιτήσεις  627.154,20

(ε) Άρθρο 101 @1 και 42ε @15β: 
Ανάλυση των ενοποιηµένων 
λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων 
χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα 
προηγούµενων χρήσεων». 

Γραµµάτια και Επιταγές σε καθυστέρηση 32.542,45
 Συναλλαγµατικές σε καθυστέρηση 8.822,95

Επισφαλείς Πελάτες  7.719,63
Λοιποί Χρεώστες     3.361,13
Σύνολο 751.775,19
 
Έξοδα  Προηγουµένων  Χρήσεων 
Επίδικες αποφάσεις  304.036,45
Έξοδα από προβλέψεις προµηθ.-πιστωτών 1.084.206,97
Έξοδα από τακτοποιήσεις προµηθευτών 792.257,15
∆ιαφορές προβλ. Παροχών 
   (∆ΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥ∆ΑΠ) 95.704,02
∆ιαφορές προβλέψεων ΟΑΕ∆ 4.205,07
Τακτοποιήσεις πιστωτών-χρεωστών 173.846,07
Τακτοποίηση λογαριασµών  80.473,38
Τακτοποίηση λογαριασµού εγγυήσεων 2.469,65
Τακτοποιήσεις µεταβατικών λογ/σµών 362.389,94
∆ιάφορα πρόστιµα και προσαυξήσεις 87.199,62
Αναδροµικά ενοίκια καταστηµάτων 141.599,67
Τακτοποίηση χρεωστικών υπολ.,ελλειµάτων 339.833,98
Έξοδα από απόσβεση συναλλαγµατικών 8.822,95

 

Τακτοποίηση λογ/σµών φόρων 23.067,10
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∆ιαφορές αποζηµιώσεων 47548,07
Έξοδα λοιπών προβλέψεων 86.321,51
Προϋπολ. Έξοδα Προηγ. Χρήσεων                          10.505,58

 

Σύνολο 3.644.487,18
  

 
Παρ. 12   Σηµαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
 
(α) Άρθρο 104 @7 δεύτερο εδάφιο: 
Σηµαντικά γεγονότα που αφορούν είτε 
την περιουσιακή διάρθρωση, είτε τη 
χρηµατοοικονοµική θέση είτε τα 
αποτελέσµατα χρήσης µιας επιχείρησης 
που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και 
τα οποία έχουν επέλθει µεταξύ της 
ηµεροµηνίας κλεισίµατος του 
ισολογισµού της άνω επιχείρησης και 
της ηµεροµηνίας µε την οποία 
καταρτίζονται οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις.  

∆εν υπάρχουν. 

 
Παρ. 13   Λοιπές πληροφορίες. 

 
(α) Άρθρο 104 @9: Παροχή 
πληροφοριών για σύγκριση στοιχείων 
των διαδοχικών  ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων στην 
περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στη 
σύνθεση του οµίλου. 
 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.   

(β) Άρθρο 107  @1-ιδ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από 
ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που 
ισχύει κάθε φορά. 
 

Ως αναφέρονται στην παρ. (γ). 

(γ) Άρθρο 107  @1-ιδ: Οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες που κρίνονται 
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών 
της αρτιότερης πληροφόρησης των 
µετόχων, των εταίρων και των τρίτων 
και της παρουσίασης µιας πιστής 
εικόνας της περιουσίας, της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης, και των 
αποτελεσµάτων που συνδέονται µεταξύ 
τους µε τις σχέσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της @5 του άρθρου 
42ε. 
 

- Στις εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχει 
διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος µέχρι και τη χρήση 1998 
και έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά φόρων που προέκυψαν 
από τους ελέγχους. 

- Ο Όµιλος βασιζόµενος στην υπ’ αριθµ. 205/1988 
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων 
∆ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του 
άρθρου 42ε παράγρ.  14 του Κωδ. Ν. 2190/1920, δεν 
σχηµατίζει, κατά πάγια τακτική, πρόβλεψη για αποζηµίωση 
του συνόλου του προσωπικού του, λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία.  Εάν ο Όµιλος σχηµάτιζε την ελάχιστη 
απαιτούµενη πρόβλεψη από τις παραπάνω διατάξεις για 
αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού του, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτό θα παρέµενε στον Όµιλο µέχρι την 
συνταξιοδότησή του,  αυτή  θα ήταν µεγαλύτερη κατά 9,77 



 

15 

 

εκατ. Ευρώ περίπου, και θα είχαν επιβαρυνθεί τα 
αποτελέσµατα της χρήσης µε επιπλέον ποσό 2,86 εκατ. 
Ευρώ περίπου, ενώ τα αποτελέσµατα των προηγούµενων 
χρήσεων µε επιπλέον ποσό 6,91 εκατ. Ευρώ περίπου.  

- ∆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., έχει 
σχηµατισθεί στη χρήση 2003 πρόβλεψη ύψους  
783.000,00 Ευρώ, σωρευτικά 943.000,00 Ευρώ. H αµοιβή 
για τις υπηρεσίες αυτές τίθεται  σε ετήσια βάση  προς 
έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

- Με βάση την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της θυγατρικής εταιρίας 
ΕΝΑ Α.Ε αποφασίστηκε η αύξηση  του µετοχικού 
κεφαλαίου ως εξής : Εκδόθηκαν 400.000  κοινές µετοχές  
ονοµαστικής  αξίας 1,00 Ευρώ  και τιµή   διαθέσεως 7,00  
Ευρώ. Μετά τα ως άνω το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται σε 3.750.000,00 Ευρώ διαιρούµενο σε 3.750.000 
κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 1,00 Ευρώ.  
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