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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ " Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
(HOLDING) AE ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ", "ΜΙ∆ΑΣ ΑΕΒΕ","ΜΥΘΟΣ ZYΘΟΠΟΙΙΑ AE", "EURODRINKS 
AE", "TΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ  ΑΕ" και «ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» 
 
   της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 
και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες 
πληροφορίες που αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
1.1  Αρθρο 107, παρ. 1β 

Πληροφοριακά στοιχεία για τις Εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε την αρχή της 
"ολικής ενοποίησης". 

 
   
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ Ποσοστό συµµετοχής

µητρικής εταιρίας στο
κεφάλαιο της θυγατρι-
κής 
 

Ποσοστό συµµετοχής 
ενοποιούµενων επιχει-
ρήσεων εκτός της µη- 
τρικής ή προσώπων  
που ενεργούν για λογ/ 
σµό των επιχειρήσεων
αυτών. 

Σχεση που υπαγόρευσε 
την ενοποίηση: 
α/Σχέση µητρικής-θυγα-
   τρικής(άρθρ.42ε,παρ.
   5α) 
β/Ενιαία ∆ιεύθυνση, ή 
  ίδια διοικητικά κλπ. 
  πρόσωπα(άρθρ.96 

παρ.  1) 
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  � 
 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ� 74,03% ∆εν υπάρχει�          (α)�� 

ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  Α.Ε.�  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ� 46,46%       "�          (α) 
TΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΙΚΕΡΜΙ� 45,13%       "�          (α)�� 

MI∆ΑΣ ΑΕ�� ΠΙΚΕΡΜΙ� 99,37%       "�          (α)� 
 EURODRINKS AE�  ΠΙΚΕΡΜΙ� 100,00%       "�          (α)� 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 
 

ΠΙΚΕΡΜΙ 99,50%       “         (α) 

 
1.2 Αρθρο 107, παρ. 1δ 

 
  Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενσωµατώθηκαν µε τη 

 µέθοδο της "καθαρής θέσεως". 
 

∆εν υπάρχουν εταιρίες που ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της "Καθαρής 
θέσεως". 

 
1.3  Αρθρο 107, παρ. 1γ και άρθρο 97 
   
 
 
 
 

Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή 
 παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. 

_____________ 
κχ/σελ1 



 
1) Με βάση το άρθρο 97 του Ν. 2190/20 δεν συµπεριελήφθει στην ενοποίηση η   
    θυγατρική ALBADRINK που έχει έδρα τα Τίρανα της Αλβανίας λόγω: 

 
α. Κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις χωρίς να έχει τηρήσει  
 τις ελληνικές βασικές λογιστικές αρχές ή παραδεγµένες   
 µεθόδους 
β. ∆εν θεωρείται τόσο σηµαντική σε σχέση µε το σύνολο των   
  επιχειρήσεων του Οµίλου 
γ. Η κατάρτιση εξυπαρχής των ετήσιων οικονοµικών    
  καταστάσεων για να περιληφθούν στην ενοποίηση θα   
  απαιτούσε µεγάλη προσπάθεια, δαπάνη και καθυστέρηση   
  ολόκληρης της ενοποίησης. 

     
2) KYMH EMΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ που έχει έδρα την Κύµη της Εύβοιας λόγω : 

α.  ∆εν θεωρείται τόσο σηµαντική σε σχέση µε το σύνολο των επιχειρήσεων  
 του Οµίλου 
 

1.4  Αρθρο 107, παρ 1γ και άρθρο 98 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που δεν ενοποιήθηκαν, επειδή έχουν 
διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρίες του Οµίλου.  

 
 ∆εν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενοποιήθηκαν λόγω διαφορετικής 
          δραστηριότητος από τις άλλες εταιρίες. 
 
1.5 Αρθρο 107, παρ. 1ε 

 Πληροφοριακά στοιχεία για τις Εταιρίες εκείνες όπου οι ενοποιούµενες    
εταιρίες  (ανωτέρω  παρ.1.1)  και αυτές που εξαιρέθηκαν της ενοποιήσεως 
(ανωτέρω παρ.1.4.) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους. 
 
∆εν υπάρχουν 

 
1.6 Αρθρο 104, παρ. 6 
 Ηµεροµηνία κλεισίµατος 
 

Ολες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος 
την ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής(31.12.2001). 

 
1.7 Αρθρο 104, παρ.9 
 Μεταβολές  στη   σύνθεση  του  συνόλου  των   ενοποιούµενων 
 επιχειρήσεων στη χρήση 2002. 
 

∆εν υπάρχουν. 
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

2.1 Αρθρο 105, παρ. 3 και άρθρο 107, παρ. 1 
Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων που  περιλήφθηκαν στην 
ενοποίηση. 

   
 
 
 
 
 
 

_____________ 
κχ/σελ2 



 
 Τα στοιχεία ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην 

ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του 
άρθρου 42ε, παρ. 14 και του άρθρου 43 του Ν.2190/20, χωρίς καµία 
παρέκκλιση. 

 
 Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη 

τιµή του Ξ.Ν. της 31.12.2002. 
 
Σηµειώνεται όµως ότι: 
 
 α)   Η τιµή κτήσεως των παγίων των εταιριών "Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ &     

 ΥΙΟΣ (HOLDING) AE" και "Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 
περιλαµβάνει συναλλαγµατικές διαφορές υποχρεώσεων σχετιζοµένων µε 
τα πάγια αυτά. 

 
β) Η τιµή κτήσεως ορισµένων αποθεµάτων της Εταιρίας "Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 

ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ περιλαµβάνει τους τόκους που αναλογούν σε 
δάνεια που λήφθηκαν για αγορά πρώτων υλών. 

 
γ)  Η µέση τιµή κτήσεως των αποθεµάτων των εταιριών που ενοποιήθηκαν 

προσδιορίστηκε αντίστοιχα: 
 
 Ι. για την εταιρία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ"  µε τη   

 µέθοδο της ετήσιας µέσης τιµής. 
 

ΙΙ. για την εταιρία "ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ" µε τη µέθοδο της σταθµικής µέσης τιµής. 

 
 ΙΙΙ. για την εταιρία "ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  AE" µε τη µέθοδο της 

σταθµικής µέσης τιµής. 
 
 ΙV. για την εταιρία "EURODRINKS AE" µε τη µέθοδο FIFO. 
 

V.  για την εταιρία “ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ” µε τη µέθοδο της  
     ετήσιας µέσης τιµής. 
 

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
 
3.1  Αρθρο 107, παρ. 1στ 
 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
  

∆εν υπάρχουν. 
 
 

3.2 Αρθρο 107, παρ. 1στ 
 Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες 
 
 α) της εταιρίας "Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (HOLDING) ΑΕ: 

    Σε πάγια έχουν εγγραφεί (πολλαπλές εγγραφές) προσηµειώσεις – 
     υποθήκες ύψους 38.719 χιλ. Ευρώ (€) 
 

 β) της εταιρίας "Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ: 
   Σε πάγια της εταιρίας έχουν εγγραφεί (πολλαπλές εγγραφές) προσηµειώσεις  

  υποθήκες  73.500 χιλ. Ευρώ (€) 
 
 γ) της εταιρίας «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  ΑΕ»  

_____________ 
κχ/σελ3 



Σε πάγια της εταιρίας έχουν εγγραφεί (πολλαπλές εγγραφές) υποθήκες –     
προσηµειώσεις 6.749,02 χιλ. Ευρώ (€) 

 
 
3.3 Αρθρο 107, παρ. 1ζ 
 Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον 
 ενοποιηµένο ισολογισµό. 
 
 ∆εν υπάρχουν 
 
3.4 Αρθρο 107, παρ. 1ια 
 Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 
 ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των 
 προηγούµενων χρήσεων που δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις  και τις  

προβλέψεις. 
 

∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη από τις εταιρίες του Οµίλου για φόρους, 
πρόστιµα και προσαυξήσεις που ενδεχοµένως να  προκύψουν από τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και από την εκπρόθεσµη πληρωµή µερικών 
φόρων. 

 
3.5 Αρθρο 104, παρ. 7 
 Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας 
 κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιριών και της 
 ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών  καταστάσεων. 
 
 ∆εν υπάρχουν 
 
3.6 Αρθρο 107, παρ. 1ι 
 Παρεκκλίσεις από τις αρχές του άρθρου 43 κατά την αποτίµηση  
 περιουσιακών στοιχείων, για λόγους φορολογικούς. 
 
 ∆εν έγιναν 
 
 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1. Αρθρο 107, παρ. 1η 
  Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών 
 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε  73.422,9 χιλ. Ευρώ (€)και 
αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές ως εξής 
(σε χιλ. ευρώ): 

 
 Εµπορική Βιοµηχανική ΣΥΝΟΛΟ 
Εσωτερικού 

 
Εξωτερικού 

4.291,7 
 

23,2 

58.698,4 
 

10.409,7 

62.990,1 
 

10.432,9 
�ΣΥΝΟΛΟ�  

4.314,9 
 

69.108,1 
 

73.422,9 
 

 
4.2. Aρθρο 107, παρ. 18 

 
  Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσης 

 προσωπικού και κατηγορίες αυτού µε το συνολικό κόστος τους. 
 

_____________ 
κχ/σελ4 



      ∆ιοικητικό   499 
   

    Εργατοτεχνικό &            
      εποχιακό   111 

     
 Το απασχολούµενο προσωπικό κατά την 31/12/02 ήταν 610 άτοµα 

συνολικά. 
 
            Οι αποδοχές ανήλθαν για µεν το διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό σε     

10.765 χιλ. Ευρώ (€) για δε το εργατοτεχνικό σε 1.211 χιλ. Ευρώ (€) και οι 
συνολικές κοινωνικές επιβαρύνσεις σε 3.040 χιλ. Ευρώ (€).    

 
4.3. Αρθρο 105, παρ. 5. 
  Εκτακτες διορθώσεις στην αξία στοιχείων του ενεργητικού για 
  φορολογικούς λόγους. 
 
  ∆εν έγιναν 
 
4.4. Αρθρο 107, παρ.1ιβ, 1ιγ 

Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν σε όργανα διοικήσεως 
της µητρικής εταιρίας, για την άσκηση των καθηκόντων τους στη µητρική και 
στις θυγατρικές επιχειρήσεις. 

 
      -  Αµοιβές ∆ιευθ.Συµβούλων 709 χιλ. Ευρώ (€) 
                   
          - Προκαταβολές και πιστώσεις δεν υπάρχουν. 
 
 
 
5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΑΡΘΡΑ 101 έως 107) 
 
5.1. Αρθρο 103, παρ. 3α 
   

 Το  κονδύλι "∆ιαφορές Ενοποίησης" ύψους ευρώ (3.302.073,42)  (πιστωτικό)   
δεν  έχει  αποσβεσθεί  ούτε  αφαιρεθεί  από τα   αποθεµατικά του 
ενοποιηµένου ισολογισµού. 

 
5.2. Αρθρο 104, παρ. 4 
  Απάλειψη των αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) που προέκυψαν 

 από συναλλαγές των εταιριών που ενοποιήθηκαν. 
 
  Στις περιπτώσεις που δεν έγιναν τα σχετικά ποσά ήταν ασήµαντα 
 σε σχέση µε την περιουσία και τα αποτελέσµατα του Οµίλου των  Εταιριών.  

Επίσης δεν έγιναν απαλειφές τυχόν ενδοοµιλικών κονδυλίων στους 
λογαριασµούς τάξεως. 

 
5.3. Αρθρο 107, παρ. 1δ 
  Αλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας  
   οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των 

 ενδιαφεροµένων ως προς τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν. 
 
   
 
 
 
 
 

_____________ 
κχ/σελ5 



Ανάλυση του λογ/σµού "∆ιαφορές Ενοποίησης" 
 
Εταιρίες Αρχική ∆ιαφορά 

 Ενοποίησης 
 31/12/2001 

Μεταβολές 
 
(+,-) 

Τελική ∆ιαφορά  
Ενοποίησης 
31/12/2002 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
 

474.740,25  
(χρεωστική) 

(121.658.37) 
(πιστωτική) 

353.081,88  
(χρεωστική) 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠ/ΚΗ ΑΕ 
 
 

(176.350,35) 
 (πιστωτική) 

6.983,56 
(χρεωστική) 

(169.366,79) 
(πιστωτική) 

ΜΥΘΟΣ ΖΥΘ.  ΑΕ 
� 

(450.635,33)  
 (πιστωτική) 

(628.776,20) 
(πιστωτική) 

(1.079.411,53) 
 (πιστωτική) 

ΜΙ∆ΑΣ ΑΕ 
� 

(544.623,58) 
 (πιστωτική) 

931.972,23 
(χρεωστική) 

387.348,65 
(χρεωστική) 

EURODRINKS Α.Ε.  
 

 

(1.341.879,28)  
(πιστωτική) 

1.526.317,44 
(χρεωστική) 

184.438,16 
(χρεωστική) 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 
 
 

(3.065.724,54) 
 (πιστωτική) 

87.560,75 
(χρεωστική) 

(2.978.163,79) 
(πιστωτική) 

ΣΥΝΟΛΟ 
� 

(5.104.472,83) 
  

1.802.399,41 (3.302.073,42) 
 

 
 
 
5. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Οι εταιρίες του Οµίλου δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για τις πιθανές 
επιβαρύνσεις από έκδοση, σε βάρος τους, διαταγών πληρωµής.  Οι διαταγές 
πληρωµές παρατίθενται σε συνηµµένο πίνακα. 

 
 
                                      Θεσσαλονίκη,  24  Φεβρουαρίου 2003               
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΥΛ.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
 
      Το Μέλος του ∆.Σ.   Ο ∆ιευθύντης Οικονοµικών  
      Υπηρεσιών του Οµίλου 
     
 
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΜΙΣΣΙΟΣ           ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ε.ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ 
             
 
 
Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από -6- σελίδες, είναι αυτό 
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία ……………. 

 
 

Αθήνα,  
 

_____________ 
κχ/σελ6 



_____________ 
κχ/σελ7 

 
 
Ο 
 

ΟΡΚΩΤΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής 

 
 
 


