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ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 ΜΙ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ∆ΙΑΝΟΜΩΝ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ 
(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. Άρθρο 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. 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: Καταχώριση 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 χρήσεως για να καταστούν 

οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
 Το κονδύλιο δρχ. 20.201.423 του λογαριασµού «Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων» µεταφέρθηκε στο λογαριασµό «Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση» 

 
Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

 
α. Άρθρο 43α Παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού 

των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
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1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και είναι µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις (Π∆ 100/98). 

 
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
3. ∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 

 
β. Άρθρο 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. 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 κτήσεως 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 είναι αξιόλογη η διαφορά. 
 
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 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 
α. Άρθρο 42ε Παρ. 8:  Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

αποσβέσεως). 
 
 Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος 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 πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 
 
 ∆εν σχηµατίστηκαν. 
 
δ. Άρθρο 43 Παρ. 3-ε:  Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
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 Ως 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 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". 
 
 ∆εν υπάρχουν. 

Παρ. 4.  Συµµετοχές 
 

α. Άρθρο 43α Παρ. 1-β:  Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10% 

 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
β. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιε':  Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες που συντάσσει 

η µητρική "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ (HOLDING) Α.Ε. που είναι διαθέσιµες στην έδρα 
αυτής στην Θεσσαλονίκη. 

 
Παρ. 5.  Αποθέµατα 

 
α. Άρθρο 43α Παρ. 1-ια:  Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
 ∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 
β. Άρθρο 43α Παρ1-ι:  ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 

λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
 ∆εν υπάρχουν. 
 

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
α. Άρθρο 43α Παρ. 1-δ:  Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 
 

 Αριθµός Ονοµ. Αξία Συνολική Αξία 
 

Κοινές Ανώνυµες Μετοχές 793.859 1.000 793.859.000 
 
 
β. Άρθρο 43α Παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου. 
 
 ∆εν εκδόθηκαν. 
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γ. Άρθρο 43α Παρ. 1-ε και 42ε Παρ. 10:  Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς 
δικαιώµατα. 

 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
δ. Άρθρο 43α Παρ. 1-στ:  Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
 ∆εν αποκτήθηκαν. 
 

Παρ. 7  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 
α. Άρθρο 42ε Παρ. 14 εδαφ. δ:  Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό 

του είναι σηµαντικό. 
 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
β. Άρθρο 43α Παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ που δεν εµφανίζονται 

στους λογαριασµούς τάξεως.  Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και 
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
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, 
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

 
 Η εταιρία έχει τακτοποιηθεί  φορολογικά µέχρι την χρήση 1992. Για υποχρεώσεις φόρων που 

ενδέχεται να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. 
Επίσης δεν έχει γίνει πρόβλεψη για πιθανά πρόστιµα και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης 
καταβολής 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. 
 
 ∆εν υπάρχουν. 
 

Παρ. 8 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
 
- Άρθρο 42ε Παρ. 12:  Ανάλυση των κονδυλίων του µεταβατικού λογαριασµού "Έξοδα 

Χρήσεως ∆ουλευµένα" , "Έξοδα Εποµένων Χρήσεων" και “ Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 
“ 

 
 
 

 
         
 
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 
 
 Τέλη κυκλοφορίας         45.000 
 Σύνολο         45.000 
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Παρ. 9 Λογαριασµοί Τάξεως 

 
- Άρθρο 42ε Παρ. 11:  Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης Παρ. 10. 
 

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις:       185.890.075  
 
Αφορά  σύµβαση µε την ΙΟΝΙΚΗ LEASING ποσού  185.890.075 δρχ.  
 
   Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

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

εταιρία 
 

∆εν υπάρχουν  
 

Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
 
α. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιγ:  Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. 
 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
β. Άρθρο 43 α Παρ. 1-ιγ:  Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα 

σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρίας. 

 
 ∆εν υπάρχουν. 
 
γ. Άρθρο 43α Παρ. 1-ιδ:  ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη 

διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). 
 
 ∆εν υπάρχουν.. 
 

Παρ. 12  Αποτελέσµατα Χρήσεως 
 
α. Άρθρο 43 α Παρ. 1-η:  Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές.  (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 
Παρ. 15 εδαφ. α'). 

 
 ∆εν υπάρχουν πωλήσεις 
 
β. Αρθρο43α 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. 

 
 1. Μέσος όρος προσωπικού άτοµα     37 
 
 2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
 
  ⇒ ∆ιοικητικό (υπαλλ.) προσωπικό άτοµα   24 
 
  ⇒ Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα    13 
     Σύνολο Ατοµα      37 
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 3. Αµοιβές προσωπικού 
 
  ⇒ ∆ιοικητικό προσωπικό (υπάλληλοι): 
      Μισθοί      153.331.137 
      Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα     48.362.190 
 
  ⇒ Εργατοτεχνικό προσωπικό`     
      Ηµεροµίσθια        65.527.528 
      Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα   21.683.076 
     Σύνολο      288.903.931 
 
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 ζηµιές" και "έκτακτα κέρδη" είναι 
σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α Παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και 
αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

 
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 

 
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις     437.688 

  Προσαυξήσεις εισφ. ασφαλ. ταµείων            2.888.709 
  Λοιπά πρόστιµα               1.190.000 
  Λοιπά                3.886.166 
  Σύνολο                8.402.563 
 

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: 
 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων    1.525.320 
Είσπραξη ασφ. Αποζηµιώσεων               8.000.000 
Λοιπά ανόργανα έσοδα          83.008 

  Σύνολο       9.608.328 
  

3. Έκτακτα κέρδη 
 
  Κέρδη από εκποίηση παγίων               87.527.756 
 
   
δ. Άρθρο 42ε Παρ. 15-β:  Ανάλυση των λογαριασµών "Έσοδα προηγουµένων χρήσεων", 

"Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων" και "Έξοδα 
προηγουµένων χρήσεων". 

 
 
 
 1. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 
 
  Τακτοποίηση λογαριασµών       2.614.979 
   
 2. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων: 
 
  Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις     18.583.819 

  Προσαυξήσεις εισφ. ασφ. ταµείων     13.537.934 
  Λοιπά          1.700.855 
  Σύνολο                    33.822.608 
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 Λοιπές Πληροφορίες 
 
 α. Κατά της εταιρίας  έχει εκδοθεί η µε αριθµό 210/95 Απόφαση Επιβολής Προστίµου 

της ΦΑΕΕ Αθηνών, ποσού δραχµών 80.300.000 για παραβάσεις του Π.∆. 186/92 
(Κ.Β.Σ.), κατά της οποίας ασκήθηκε η από 21/02/1996 προσφυγή.Με την υπ’αριθµ. 
6174/1998 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρίας και 
ακυρώθηκε η 210/15.5.95 απόφαση επιβολής προστίµου  Κ.Β.Σ. 

 
∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
 

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ∆ΙΑΤ. 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 
∆ΡΧ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

1 Ε.Τ.Ε. 21102/95 112.847.252 HOLD & ΟΙΝΟΠ.  
( για 100 εκατ.) 

2 NOVA SCOTIA 17716/97 186.383.074 HOLDING 
     
  ΣΥΝΟΛΟ 299.230.326  

 
Οι οφειλές από τις ανωτέρω διαταγές πληρωµής έχουν ήδη ρυθµισθεί και εξυπηρετούνται. 

 
Πικέρµι, 8 Φεβρουαρίου 2002 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 &  

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

   
   
   
   
   

 
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.  ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
          Α∆Τ Π 419572 

 
 
 

ΑΛ. Κ. ΜΙΣΣΙΟΣ 
Α∆Τ Ε 120714 

 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΗΤΤΑ 
Α∆Τ  Ν 143846 

 
 
 
 Ο 
 ΟΡΚΩΤΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
  

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 7 σελίδες και ένα πίνακα είναι 
αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία ……………… 
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 Πικέρµι, …………………. 
 Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής 
 Ιωάννης Λ. Πέρρος 
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