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ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(Πρώην ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ) 

 
Αρ. Μ.Α.Ε. 33360/04/β/95/166 

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

 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις 
που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας της 31/12/2001. 
 

ΠΑΡ.  1 . 
 
Σύννοµη κατάρτιση & 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 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. 
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(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. 
 
Έγιναν στο παθητικό στο ΓΙΙ «Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις», 1 «Προµηθευτές» και 8 «Υποχρεώσεις 
προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις». 
 

ΠΑΡ. 2.       ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α)  Άρθρο 43α παρ. 1-α.: 
 
Μέθοδοι 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 κτήσεως 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. (Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν 
αποσβέσεις). 

 
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 

 
3. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα ( εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λπ.) 

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 των αποθεµάτων - εµπορευµάτων, προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών -    
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         προσδιορίστηκε µε την µέθοδο της µέσης ετήσιας σταθµικής τιµής. 
 
 
 
(β)  Άρθρο 43α παρ. 1-α.: 
 
Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός 
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν συνέτρεξε 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 διαφορ. 
 
(στ)  Άρθρο 43 παρ. 9.: 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού ``∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής’’. 
 
∆εν υπήρχε υποχρέωση. 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡ. 3.      ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
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(α)  Άρθρο 42ε παρ. 8.: 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως πίνακας : 
 
 
(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. 13 παρ. 3-ε.: 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που 
αφορούν τη χρήση. 
 
Βλέπε συνηµµένο πίνακα. 
 
 
(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 πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
(στ)  Άρθρο  43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας”  και “Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
 

ΠΑΡ. 4.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
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(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 A.E. 
 

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

 
 

ΠΑΡ.  6.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α)  Άρθρο 43α παρ. 1-δ. 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
  ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 

Κοινές  µετοχές 229.758 10.000 2.297.580.000 
Ονοµαστικές    

 
(β)  Άρθρο 43α παρ. 1-γ.: 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
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∆εν εκδόθηκαν µετοχές. 
 
 
(γ)  Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’αυτούς δικαιώµατα . 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
(δ)  Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ.: 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 

 
 

ΠΑΡ. 7.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α)  Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. 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 κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
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, εφ’όσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή 
στις προβλέψεις. 
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Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της. Για υποχρεώσεις φόρων που ενδέχεται 
να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.  

 
 (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.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Άρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών “Έξοδα εποµένων χρήσεων” και “Έξοδα 
χρήσεως δουλευµένα”. 
Ανάλυση του λογαριασµού “Έξοδα εποµένων χρήσεων”.  
 

   
α Απόδοση Κ.Μ Τελωνείο Α. Καµπά Α.Ε 25.040.400 
β. Ασφάλιστρα 28.002 
 ΣΥΝΟΛΟ 25.068.402 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “ Έξοδα χρήσεως δουλευµένα”   
∆εν υπάρχουν κονδύλια. 

 
ΠΑΡ. 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

Άρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. 
 
Οι εµφανιζόµενοι στον Ισολογισµό “Λοιποί λογαριασµοί τάξεως” περιλαµβάνουν αναλυτικότερα τα 
εξής.: 
 
 

α. Εκχωρηµένες εισπράξεις πελατών στην 
ABC FACTORS 

533.617.404 

 ΣΥΝΟΛΟ 533.617.404 
 

 
ΠΑΡ. 10.  ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
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Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
Παρατίθεται πίνακας κατά είδος και αίτια εγγυήσεως και εµπράγµατης εξασφαλίσεως. 
 
 
α. Άλλες εγγ. τρίτων για εξασφ. απαιτ. τελωνείου  110.300.000 
β. Επιταγές τρίτων για εγγύηση  8.000.000 
γ. Ε/Ε για εξασφ. Υποχρ. Τρ. Εργασίας  22.100.000 
δ. Ε/Ε για εξασφ. Υποχρ. Ασφαλ. ΕΥΡΩΠΗ 85.000.000 
ε. Επιταγές πληρωτέες εγγυης. ΜΙ∆Α-ΕΜΠ-LEASING  30.000.000 
στ. E/E για εξασφ. Υποχρ. ΜΥΘΟΣ-ΤΕΛΕΣΙΣ  15.000.000 
ζ. Εγγυήσεις για ρύθµιση δαν. ΜΥΘΟΣ  3.136.297.153 
η. Εγγυήσεις για ρύθµιση δαν. ΟΙΝΟΠ.  3.780.743.091 
 ΣΥΝΟΛΟ  7.187.440.244 

 
 
 
ΠΑΡ. 11.  ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
 
(α)  Άρθρο 43α , παρ. 1-ιγ. :Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας  
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(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 42ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
1. ∆ραστηριότητα Βιοµηχανική 
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  εσωτερικού    ∆ρχ.               (4.159.422) 

 
2. ∆ραστηριότητα Εµπορική 
 

  εσωτερικού    ∆ρχ.              69.914.777 
 
ΣΥΝΟΛΟ                                               65.755.355                 
 
 
(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. 
 

1) Μέσος όρος προσωπικού – άτοµα                         :  14 
              
2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :       

• ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα :   13
• Εργατοτεχνικό προσωπικό                            :    1             

    
     3)  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  : 
 
-  ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού : 
    Μισθοί 
    Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήµατα 

 
                ∆ρχ.  82.442.832    
                ∆ρχ.  17.551.530 

-  Εργατοτεχνικού προσωπικού :  
    Ηµεροµίσθια 
    Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήµατα 

 
                ∆ρχ.    84.214 

                     ∆ρχ.    19.867 
 
 (γ)  Άρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων 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 81.02 και 81.03 του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου). 
 

(1) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α  81.00  
α. Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 5.556.575 
β. Προσαυξήσεις εισφορών ασφ. ταµείων 6.088.322 
γ. Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 32.374.403 
δ. Λοιπά  6.433.976 
 ΣΥΝΟΛΟ 50.453.276 
   
(2) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α  81.01  
α. Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 1.131.814 
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β. Λοιπά έσοδα – Υπόλοιπα πελατών 14.485.271 
 ΣΥΝΟΛΟ      15.617.085 
   
   
   
(3) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η  81.03  
α. 
β. 
γ. 

Λοιπά έκτακτα κέρδη µεταφ. υπολ. εγγυοδοσίας 
Κέρδη από εκπ. Επίπλων &λοιπού εξοπλ 
Κέρδη από εκπ. Μεταφ. Μέσων 

125.125.152 
136.006.871 

299.283 
 ΣΥΝΟΛΟ 261.431.306 
   

 
(4) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  81.02  
α. Ζηµία από εκποίηση µεταφ. Μέσων και 

κτιριακών εγκ/σεων 
9.188.136 

β. Λοιπές 2.165.545 
 ΣΥΝΟΛΟ 11.353.681 

 
 
(δ)  Άρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Έσοδα προηγούµενων χρήσεων” και “Έξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 

(1) ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
82.01 

 

α. Λοιπά έσοδα Π.Τ Scottish & Newcastle συµµ. 
σε διαφ. έξοδα 

38.996.527 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.996.527 
 
     

(2) ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ  82.00 

 

α Προσαυξήσεις εισφ. ασφ. ταµείων 45.288.980 
β Λοιπά 5.068.679 
 ΣΥΝΟΛΟ 50.357.659 

 
 

 
 

Παρ.  13   ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
Άρθρα. 43α 1ιζ Ν. 2190/1920 
 
Η εταιρία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για πιθανές επιβαρύνσεις από έκδοση σε βάρος της διαταγών 
πληρωµών. 
 
 

∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ 
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε 
(Πρώην ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ) 

 
α/α ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ.∆ιατ.Πληρωµής ΠΟΣΟ σε ∆ρχ. και κατά των πελατών 
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 12682/96 5.602.713 Θ. Τριανταφυλλίδη 

Σ. Νταγκλή 
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 8339/96 1.664.358 Ευαγ.Σπίνου 
  ΣΥΝΟΛΟ 7.267.071  

 
 
• ∆εν πρόκειται για άµεσες υποχρεώσεις της εταιρίας προς τις Τράπεζες. 

Προέρχονται από κυκλοφορία επιταγών πελατείας. 
 
Οι οφειλές από τις ανωτέρω διαταγές πληρωµής έχουν ήδη ρυθµισθεί και εξυπηρετούνται. 

 
 

Πικέρµι, 30Απριλίου 2002 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

&  
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   
   
   
   
   

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑ Γ. ΠΗΤΤΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ∆. ΠΑΝΙΩΡΑ 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Ο 
 ΟΡΚΩΤΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
  

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 11 σελίδες και 2 πίνακες  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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