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ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

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

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

 
α.  Αρθρο 42α Παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως, των 

ετησίων 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. Αρθρο 42β Παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 
εµφανίσεως του Ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως". 
 
∆εν έγινε 
 

γ. Αρθρο 42β Παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου 
µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 

δ. Αρθρο 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. Αρθρο 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. Αρθρο 42β Παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν 
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 

  
 ∆εν πραγµατοποιήθηκαν 
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Παρ.2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
 
 

(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-α : Mεθόδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

 
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεώς 

τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους 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.   

2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
3. Τα υπό αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, 

αναλώσιµα κ.λ.π.) αποτιµήθηκαν στην κατ΄ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ 
της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής 
αγοράς τους. 

4. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα εκτός από τα υπολείµµατα 
και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στην κατ΄ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ 
του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους 
αναπαραγωγής τους.  Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και από την 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 

5. Η µέση τιµή κτήσεως, όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο 
του µέσου ετήσιου όρου, η οποία ακολουθείται πάγια. 

 
(β) Αρθρο 43α Παρ.1-α: Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 
διαφορών. 

  
 ∆εν συνέντρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43 Παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  

Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε 
 

(δ) Αρθρο 43 Παρ. 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 
 
∆εν έγινε 
 

(ε) Αρθρο 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. 
 
(στ) Αρθρο 43 Παρ.9:  Aνάλυση 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. 
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Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό και Εξοδα Εγκαταστάσεως 
 
 

(α) Αρθρο 42ε Παρ. 8: Mεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως). 

 
Βλέπε πίνακα παγίων συνηµµένο στο τέλος του Προσαρτήµατος. 

 
(β) Αρθρο 43 Παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 

∆εν έγιναν 
 

(γ) Αρθρο 43 Παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 

 
∆εν σχηµατίστηκαν 
 

(δ) Αρθρο 43 Παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

 
 Βλέπε  πίνακα συνηµµένο στο τέλος του παραρτήµατος 
 
(ε) Αρθρο 43 Παρ.3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών 

που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και την αποτίµηση 
στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για 
κτήσεις παγίων στοιχείων. 

 
 ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
(στ) Αρθρο 43 Παρ. 4 εδαφ. α΄και β΄:  Aνάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα 

ερευνών και αναπτύξεως". 
 
∆εν υπάρχουν 
 
 

Παρ. 4. Συµµετοχές 
 

(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-β΄ : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10%. 

 
∆εν υπάρχουν 
 

(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιε΄ : Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
HOLDING AE”. 
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Παρ. 5 Αποθέµατα 
 

(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-ια :  Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν έγινε 
 

(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 
και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν 
 

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
       Αριθµός     Ονοµ. αξία            Συνολική αξία 
Κοινές             22.246          2.94 €                         65.403,24€  
Ανώνυµες 
Μετοχές 
 

(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
∆εν υπάρχουν 
 
 

(γ) Αρθρο 43α Παρ.1-ε και 42ε Παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ'αυτούς 
δικαιώµατα. 

 
 ∆εν υπάρχουν. 

 
(δ) Αρθρο 43α Παρ. 1-στ: Aπόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 

 
∆εν αποκτήθηκαν 
 

Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

(α) Αρθρο 42ε Παρ. 14 εδαφ.δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό 
του είναι σηµαντικό. 

  
 ∆εν υπάρχει τέτοιος λογαριασµός. 

 
(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-ζ : Oι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ που δεν 

εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.  Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν εγγυήσεις 
 

(γ) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιβ΄ : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, 
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
 
∆εν υπάρχουν 
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(δ) Αρθρο 43α Παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 
∆εν υπάρχουν 
 

(ε) Αρθρο 43α Παρ. 1-στ: Yποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν 
 

 
Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 
 -  Αρθρο 42 ε Παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων του µεταβατικού λογαριασµού "Εξοδα                                 
    χρήσεως δουλευµένα». 
 
 1.  Εξοδα εποµένων χρήσεων (Ασφάλιστρα)    37.408 
 

Παρ. 9. Λογαριασµοί τάξεως 
 

 -  Αρθρο 42ε Παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν            
καλύπτει η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης Παρ. 10. 

 
 1.  ∆εν υπάρχουν 

 
 

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 

 
- Αρθρο 42 ε Παρ.9 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 

εταιρεία. 
 
∆εν υπάρχουν 
 
 

Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
 

(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιγ : Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας. 

 
∆εν υπάρχουν 
 

(β) Αρθρο 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) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιδ : ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν 
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Παρ. 12 Αποτελέσµατα Χρήσεως 
 

(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 
γεωγραφικές αγορές.  (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 
Παρ. 15 εδαφ.  α΄). 

 
Η εταιρία δεν έχει εµπορική δραστηριόητα. 

 
(β) Αρθρο 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" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

 
 ∆εν απασχολεί προσωπικό 
 
(γ) Αρθρο 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 ζηµιές" 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 και 81.01 του Γεν. Λογ.Σχεδίου. 

 
1. ΄Εκτακτα Κέρδη 

Κέρδη από εκποίηση µεταφορικών µηχανηµάτων                  0 
2. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

Φορολογικά Πρόστιµα και προσαυξήσεις            0 
 
(δ) Αρθρο 42ε Παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασµών "Εσοδα προηγουµένων 

χρήσεων","Εσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων" και "Εξοδα προηγουµένων 
χρήσεων". 

 
             ∆εν υπάρχουν 

 
 

Πικέρµι, 20 Φεβρουαρίου 2003 
 
 

      ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ  &                                    ΤΟ                               Ο   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.        
 
 
 
 
 
 
 
 
   Κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ                   ΜΙΧ. ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ        Η. ΧΩΡΕΜΙΩΤΗΣ 
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Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από -6- 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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