Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 8514/06/Β/86/002
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2003
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. ∆απάνες πολυετ.απόσβ.
(αναποσβ.υπόλοιπο)
2. Πάγιο Ενεργητικό
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
3. Συµµετοχές & λοιπές
µακρ/σµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
4. Πελάτες-Αξιόγραφα
5. Λοιπές απαιτήσεις
6. Χρεόγραφα
7. ∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

30.06.2003

30.06.2002

433.522,59
6.413.706,86
3.047.684,21
3.366.022,65

622.918,11
6.397.584,50
2.880.865,10
3.516.719,40

20.841.626,37
24.207.649,02
63.721,28
3.017.412,91
4.441.290,93
30.686,82
7.553.111,94

41.128.080,55
44.644.799,95
4.405.021,28
3.624.729,18
41.290,41
24.040,53
8.095.081,40

71.478,67

830.549,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

32.265.762,22

54.193.349,19

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Χρεωστικοί

28.642.740,33

28.429.695,82

8.Μεταβατικοί λογ/σµοί Ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Καταβεβληµένο Μετοχ.κεφάλαιο
2. ∆ιαφορά απο έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο
3.∆ιαφορές αναπροσαρµογήςΕπιχ/σεις επενδύσεων
4.Αποθεµατικά Κεφάλαια
5. Αποτελέσµατα περιόδου
6. Αποτελέσµατα προηγ.χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30.06.2003
16.420.800,00

30.06.2002
16.420.800,00

23.477.954,18

23.477.954,18

2.356.389,19
5.761.307,86
899.294,20
(25.242.758,09)
23.672.987,34
8.510.493,15
8.510.493,15

2.356.389,19
5.761.307,87
199.846,05
(2.292.699,71)
45.923.597,58
8.225.731,07
8.225.731,07

8. Μεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού

82.281,73

44.020,54

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

32.265.762,22

54.193.349,19

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Πιστωτικοί

28.642.740,33

28.429.695,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003)

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλευσης
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκµετάλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητ.λειτουργίας
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Καθαρά αποτελέσµ. εκµεταλ.
ΠΛΕΟΝ: Έσοδα απο αχρησ.προβλ.υποτίµησης συµ/χων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ: Ανόργανα έσοδα-Κέρδη
ΜΕΙΟΝ: Ανόργανα έξοδα-Ζηµίες
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων
Μείον:Οι κοστολογηθείσες
ΣΥΝΟΛ.ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

30.06.2003
231.000,00
98.167,01
132.832,99
784.367,62
917.200,61
611.645,07
134.870,32
170.685,22
765.393,53
936.078,75
7.495,10
44.279,65
177.060,47
177.060,47

0,00
899.294,20

30.06.2002
256.000,00
99.475,75
156.524,25
730.395,83
886.920,08
619.799,40
16.037,34
251.083,34
0,00
251.083,34
9.153,67
60.390,96
176.082,18
176.082,18

0,00
199.846,05

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Σε πάγια της εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες-προσηµειώσεις συνολικού ύψους 37,99 εκατ.ευρω για ασφάλεια τραπεζικών δανείων.
2. Ακολουθήθηκαν οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε τη προηγούµενη χρήση.
3. Απασχολούµενο προσωπικό 8 άτοµα.
4. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1993.
5. Η ανάλυση των πωλήσεων του εξαµήνου κατά ΣΤΑΚΟ∆.91 είναι :
Κωδ. 741.1
46.200 ευρω
Κωδ. 741.4
184.800 ευρω
Ελευθέριο Κορδελιό, 10 Ιουλίου 2003

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
Α∆Τ Π 419572

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ε.ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
Α∆Τ Χ 170566
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 0012678
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ»

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν.2533/1997, εφαρµόζοντας στα πλαίσια των αρχών
και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές
οικονοµικές καταστάσεις της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ», που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2003 µέχρι 30.06.2003, δεν περιέχουν
ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Στα
πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε
η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος
απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο εκτός από την περίπτωση της υπ’αριθµ.1 παρατηρήσεώς µας. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Οι
συµµετοχές της εταιρείας, ύψους 20.838.280,52 ευρώ, αφορούν σε µετοχές ανώνυµων εταιρειών και εταιρικών µεριδίων Ε.Π.Ε. που κατέχει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της που
αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε την κείµενη εµπορική και φορολογική νοµοθεσία, στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας κτήσεως και της εσωτερικής λογιστικής αξίας. Αντίθετα,
κατά την προηγούµενη χρήση, οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί στην αξία κτήσεώς τους όπως προέβλεπε ο Κ.Β.Σ. Υποαξία που προέκυψε, ποσού 23.609.550,50 ευρώ, αναλογούσε σε
προηγούµενες χρήσεις και, για το λόγο αυτό, δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αλλά µείωσε απευθείας τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας µέσω του λογαριασµού Αποτελέσµατα
προηγούµενων χρήσεων. Εάν κατά τον υπολογισµό της εσωτερικής λογιστικής αξίας των συµµετοχών αυτών, είχαν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του ελέγχου µας, θα προέκυπτε επί
πλέον υποαξία ύψους 8.457.652,89 ευρώ. 2) Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται διάφορα ανεκκαθάριστα από προηγούµενες χρήσεις κονδύλια συνολικού ύψους 272.961,61
ευρώ, για την πιθανή απώλεια των οποίων δεν έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. Επίσης, η ρευστοποίηση απαιτήσεων κατά
συνδεµένων επιχειρήσεων ύψους 1.135.426,97 ευρώ, προϋποθέτει τη βελτίωση της οικονοµικής θέσης των συνδεµένων αυτών επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι για τις εταιρείες αυτές
συντρέχουν περιπτώσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 παρ.1γ του Κ.Ν.2190/1920. 3) Στην εταιρεία διεξάγεται φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1994-2001, τα πορίσµατα του
οποίου, όπως µας δηλώθηκε, δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία. Κατόπιν αυτού οι υποχρεώσεις της εταιρείας για φόρους-τέλη, για τις χρήσεις 1994-2002, δεν έχουν καταστεί
οριστικές. 4) Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ’ αριθ.205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των νοµικών συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του
προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η οποία στην περίπτωση που σχηµατιζόταν, θα ανερχόταν σε 421.766,57 ευρώ ποσό που αφορά σε προηγούµενες
χρήσεις. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι
παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 30.06.2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών
διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν
στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως εκτός από την περίπτωση της υπ’αριθµ.1 παρατηρήσεώς µας.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2003
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.

