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Λ. ΣΠΑΤΩ Ν 81, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα π αρακάτω στοιχεία και π ληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα απ οτελέσματα της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. Ο
αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 31 Ιουλίου 2020
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1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώμ ατα περιουσιακά στοιχεία
578.231
Δικαιώμ ατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
303.413
Επενδύσεις σε ακίνητα
1.898
7.619
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
172.232
Λοιπά μ η κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
147.569
Αποθέμ ατα
Εμ πορικές Απαιτήσεις
76.937
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
31.159
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.319.058
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
19.099
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης
365.871
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
384.970
Μακροπρόθεσμ ες δανειακές υποχρεώσεις
14.364
287.484
Μακροπρόθεσμ ες υποχρεώσεις μ ισθώσεων
66.863
Προβλέψεις / Λοιπές μ ακροπρόθεσμ ες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμ ες δανειακές υποχρεώσεις
47.528
Βραχυπρόθεσμ ες υποχρεώσεις μ ισθώσεων
32.229
Λοιπές βραχυπρόθεσμ ες υποχρεώσεις
485.620
934.088
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 1.319.058

31.12.2018*
587.631
0
1.929
4.059
165.608
144.309
60.118
46.128
1.009.782
19.099
381.404
400.503
22.617
0
61.841
7.203
0
517.618
609.279
1.009.782

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2019 και 01.01.2018 αντίστοιχα)
Αλλαγή λογιστικού χειρισμού την
01.01.2019 και 01.01.2018 αντίστοιχα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

31.12.2019
400.503

Λοιπά δικαιώματα
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2019 και 31.12.2018 αντίστοιχα)

31.12.2018
406.948

529
14.414
415.446
83
(30.559)

(1.068)
34.496
440.376
235
(40.108)

384.970

400.503

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
01.01-31.12.19
Κύκλος εργασιών
1.947.871
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
508.720
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
57.637
28.506
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
19.989
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
(5.575)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
14.414
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
170.449
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

01.01-31.12.18
1.986.336
512.638
60.037
54.006
34.641
(145)
34.496
130.175

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Έμμεση μέθοδος)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
01.01-31.12.19
Λειτουργικές Δραστηριότητες
28.506
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (μ είον) προσαρμ ογές για:
96.726
Αποσβέσεις
Προβλέψεις – επισφαλείς πελάτες
1.094
Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων
16.086
Ζημ ιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων
74
Χρημ ατοοικονομ ικά έσοδα
(427)
29.558
Χρημ ατοοικονομ ικό κόστος
718
Λοιπά δικαιώμ ατα
Πλέον /(μ είον) προσαρμ ογές για μ εταβολές λογ/σμ ών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμ άτων
(3.260)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(17.983)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
(30.555)
Μείον:
(5.694)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημ ένα
(14.851)
Καταβεβλημ ένοι φόροι
99.992
Σύνολο εισροών απ ό λειτουργικές δραστηριότητες (α)

01.01-31.12.18
54.006
56.903
648
13.234
151
(592)
6.623
531
1.467
13.950
(59.753)
(6.449)
(20.871)
59.848

Επ ενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώμ ατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) σε επ ενδυτικές δραστηριότητες (β)

(62.194)
99
427
(61.668)

(61.482)
178
592
(60.712)

Χρημ ατοδοτικές Δραστηριότητες
Μερίσμ ατα
Εξοφλήσεις δανείων
Αποπληρωμ ή μ ισθώσεων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια – αλληλόχρεο λογαριασμό
Σύνολο (εκροών) σε χρημ ατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(30.559)
(7.161)
(54.807)
39.234
(53.293)

(40.108)
(6.245)
0
0
(46.353)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης: (α)+(β)+(γ)

(14.969)

(47.217)

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α έναρξης χρήσης

46.128

93.345

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α λήξης χρήσης

31.159

46.128

* Λόγω αλλαγής του τρόπου απεικόνισης των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων, έχουν αναταξινομ ηθεί κάποια από τα συγκριτικά στοιχεία της Εταιρίας για το 2018.

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
1. Τα στοιχεία της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημ είωση 1, της ετήσιας οικονομ ικής έκθεσης.
2. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι μ ε σύμ φωνη γνώμ η.
3. Η εταιρία AHOLD DELHAIZE N.V. μ ε έδρα την Ολλανδία, η οποία κατέχει το 100% του μ ετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ M.Α.Ε, συντάσσει ενοποιημ ένες
χρημ ατοοικονομ ικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμ βάνονται και οι χρημ ατοοικονομ ικές καταστάσεις της Εταίριας. Οι ενοποιημ ένες αυτές καταστάσεις συντάσσονται μ ε τη μ έθοδο της
ολικής ενοποίησης και είναι διαθέσιμ ες στην έδρα της Ολλανδικής εταιρίας.
4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2018, μ ε εξαίρεση την εφαρμ ογή του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16, η εφαρμ ογή του οποίου είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις
που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 (βλ. σημ . 3.24 των ετήσιων οικονομ ικών καταστάσεων της 31.12.2019). Η Εταιρεία έχει εφαρμ όσει τα ΔΠΧΑ 16 χρησιμ οποιώντας την τροποποιημ ένη
αναδρομ ική προσέγγιση. Σύμ φωνα μ ε τη μ έθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημ είωση 11 των ετήσιων χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων.
6. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31.12.2019 ανέρχεται για την Εταιρία σε 2.295 Ευρώ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχημ ατιστεί την
31.12.2019 ανέρχονται για την Εταιρία σε 2.487 Ευρώ.
7. Τα Λοιπά συνολικά έσοδα μ ετά από φόρους αφορούν Αναλογιστικά κέρδη/(ζημ ιές) αναγνωρισμ ένα απευθείας στην Καθαρή Θέση μ ετά από αναβαλλόμ ενους φόρους (Στοιχεία που δεν θα
ανακαταταγούν στα αποτελέσμ ατα).
8. O αριθμ ός του απασχολούμ ενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμ ενης χρήσης ήταν:
14.132
31η Δεκεμ βρίου 2018
14.550
31η Δεκεμ βρίου 2019
9. 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 μ ε τα συνδεόμ ενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 προς αυτήν μ έρη, έχουν ως εξής:
α. Έσοδα
18.704
24.916
β. Έξοδα
13.811
γ. Απαιτήσεις
29.065
δ. Υποχρεώσεις
2.615
ε. Αμ οιβές βασικών διοικητικών στελεχών

Γέρακας, 31 Ιουλίου 2020
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου
και Διευθύνων Σύμ βουλος
Βασίλης Ι. Σταύρου
ΑΔΤ. Φ 033384

Μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου
και Οικονομ ικός Διευθυντής
Σοφοκλής Ι. Γιαννακού
AΔT. 1107370, AP. AΔEIAΣ 0044378 - A’ TAΞEΩΣ

Μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου
Δημ ήτρης Κ. Πρίντζιος
ΑΔΤ. ΑΜ 578217

Ο Οικονομ ικός Διευθυντής
Σοφοκλής Ι. Γιαννακού
AΔT. 332929 AP. AΔEIAΣ 0044378 - A’ TAΞEΩΣ

