ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΤΗΣ I. MΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE
ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/02
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
ΠΑΡ. 1 .
Σύννοµη κατάρτιση & δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-Παρεκλίσεις που έγιναν χάριν
της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α) Άρθρο 42α παρ. 3.:
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε
(β) Άρθρο 42β παρ. 1.:
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού ``αποτελέσµατα χρήσεως’’.
∆εν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2. :
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β παρ. 3.:
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί .
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4.:
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5.:
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγιναν
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ΠΑΡ. 2.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙXΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α.:
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.

n Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή της
αναπροσαρµοσµένης, µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη
µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από
το νόµο αποσβέσεις.
Κατά πάγια τακτική στην τιµή κτήσεως παγίων
περιλαµβάνονται και οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές υποχρεώσεων
σχετιζοµένων µε τα πάγια.

o ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
p Οι συµµετοχές σε ανώνυµες εταιρίες που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και
oι συµµετοχές σε άλλες (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις, αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π∆ 186/1992) στην κατ' είδος τιµή
κτήσεως τους. Από τις εταιρίες του πίνακα της παρ 4 περιπ.α δεν ελέγχεται από
ορκωτούς λογιστές η ALBADRINK ΕΠΕ.

q

∆εν υπάρχουν αποθέµατα.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-α.:
Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα
(Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2.:
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β. :
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτίσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ .:
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν προέκυψε διαφορά
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ΗΧ/κχ/Σελ.2

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9.:
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού ``∆ιαφορές αναπροσαρµογής’’.
∆εν έγινε.
ΠΑΡ. 3.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8.:
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Παρατίθεται σχετικός πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ. :
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε.:
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε.:
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Ως συνηµµένος πίνακας παγίων
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ:
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν
στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της
χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων
στοιχείων.
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων ``έξοδα ερευνών και αναπτύξεως’’,
``Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ‘’ και ``Υπεραξία επιχειρήσεως
(GOODWILL)’’.
Αξία κατατεθέντων σηµάτων στο εξωτερικό ευρώ 223.233.89.

_____________________
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ΠΑΡ. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β:
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
Επισυνάπτεται πίνακας
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε. :
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας.
Η εταιρία είναι µητρική εταιρία οµίλου επιχειρήσεων και συντάσει ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εξής θυγατρικές της εταιρίες:
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, ΜΥΘΟΣ ΑΕ, ΜΙ∆ΑΣ ΑΕ, EURODRINKS
Α.Ε, ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΚΑΜΠΑΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.
ΠΑΡ. 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ια. :
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου
43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι :
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους
οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 6. ΜΕΤΟXΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ.
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Κοινές µετοχές
Προνοµιούχες
µετοχές
ΣΥΝΟΛΟ

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ.:
∆εν εκδόθησαν.
_____________________
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25.828.000
1.540.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
0,60
0,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
15.496.800,00
924.000,00

27.368.000

0,60

16.420.800,00

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’αυτούς δικαιώµατα .
∆εν εκδόθησαν
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ.:
Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
ΠΑΡ. 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ. :
Ανάλυση του λογαριασµού ``Λοιπές προβλέψεις’’, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν έγιναν
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ.:
Οι
οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για
συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Η εταιρία έχει παράσχει τις εξής εγγυήσεις:
Α. Υπέρ της "ΜΥΘΟΣ ΑΕ"
(χιλ.ευρώ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Στην ΕΤΕΒΑ
Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στην ΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Στην ΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
Στην ΕΤΕΒΑ
Στην BAVARIA (FF 4.188.000)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Β. Υπέρ της "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ"
(χιλ.ευρώ)
_____________________
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997,81
2.532,69
1.282,48
880,41
944,98
1.760,83
1.408,68
58,69
352,16
609,83
924,43
1.173,90
2.494,50
4.700,00
20.121,40

1
2
3
4

Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στην ΕΤΕΒΑ
Στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

3.228,17
352,16
1.173,88
1.173,88
5.928,10

∆. Υπέρ της "ΜΙ∆ΑΣ ΑΕ"
(χιλ.ευρώ)
1
2
3

Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στην ΙΟΝΙΚΗ LEASING
ΣΥΝΟΛΟ

18,05
293,47
440,21
751,72

E. Υπέρ της "EURODRINKS Α.Ε"
(χιλ.ευρώ)
1
2

Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ

293,47
586,94
880,41

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ.:
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
H εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1993. Για υποχρεώσεις φόρων
που ενδέχεται να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο, µετά τη χρήση 1993 δεν έχει
σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.
Πρόβλεψη επίσης δεν έχει σχηµατισθεί και για
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής διαφόρων φόρων.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ.:
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ.:
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες
Τα δάνεια τραπεζών καλύπτονται µε εµπράγµατες ασφάλειες όπως εµφανίζονται στην
παραγρ. (10)
ΠΑΡ. 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 42ε παρ. 12. :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών ``Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’
και ``Έξοδα χρήσεως δουλευµένα’’.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
_____________________
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Άρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
Υπεραξία Ν. 1297/72
∆οθείσες εγγυήσεις υπέρ τρίτων
Αξιόγραφα τρίτων για εξασφάλιση
Απαιτήσεων

ευρώ 90.621,93
ευρώ 27.935.278,85
ευρώ 402.596,07

ΠΑΡ. 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Άρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες.
ΠΑΡ. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 43α , παρ. 1-ιγ. :
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Αµοιβές ∆ιευθ. Συµβούλων

419.151,67

(β) Άρθρο 43α , παρ. 1-ιγ. :
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα
την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α , παρ. 1-ιδ :
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές)
∆εν δόθηκαν.
ΠΑΡ. 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η. :
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’).
1. Από παροχή υπηρεσιών (ευρώ)

512.000,00

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ.:
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο ``∆ιοικητικό
(υπαλληλικό) προσωπικό’’ περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό
και στο ``εργατοτεχνικό προσωπικό ‘’ οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
_____________________
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n Μέσος όρος προσωπικού - άτοµα:

7

o Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα:
-Εργατοτεχνικό προσωπικό :
Σύνολο
Ì Αµοιβές και έξοδα προσωπικού :
-∆ιοικητικό προσωπικό (υπάλληλοι)
Μισθοί (σε ευρώ)
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
Σύνολο

7
7

816.745,04
56.622,83
873.367,87

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β. :
Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
``έκτακτα και ανόργανα έξοδα’’ και ``έκτακτα και ανόργανα έσοδα’’). Αν τα ποσά των
λογαριασµών ``έκτακτες ζηµίες’’ και ``έκτακτα κέρδη’’ είναι σηµαντικά, κατ’εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση ( µε βάση τους
λογαριασµούς 81.00, 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
1.

2.

3.

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα:
Φορολογικά πρόστιµα και προσ/σεις
Εκτακτες ζηµίες:
Λοιπά

14.783,80
14.783,80
88.041,09
88.041,09

Εκτακτα Κέρδη
Κέρδη από εκποίηση µεταφορικών µέσων

13.253,67
13.253,67

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β. :
Ανάλυση των λογαριασµών ``Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ‘’, ``Έσοδα από
προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων’’ και ``Έξοδα προηγούµενων χρήσεων’’.
1.

Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
∆εν υπάρχουν

2.

Εξοδα προηγουµένων χρήσεων:
Λοιπά ΄Εξοδα

2.526,22
2.526,22

Παρ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για τις πιθανές επιβαρύνσεις από έκδοση, σε βάρος της,
διαταγών πληρωµής δεδοµένου ότι έχουν ρυθµιστεί οι διαταγές πληρωµής και η
ρύθµισης τηρείται. Οι διαταγές πληρωµής παρατίθενται σε συνηµµένο πίνακα:

Θεσσαλονίκη,20 Φεβρουαρίου 2003
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &
∆ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κ. Σ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

ΑΛ. ΜΙΣΣΙΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από -9- σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία …………….
Αθήνα,

Ο
ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ιωάννης Λ. Πέρρος
Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής

_____________________
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