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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E». την
28/05/2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.boutarigroup.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για ορισμένα
οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της εταιρίας και του ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
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Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος της
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
Εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (η
Εταιρεία) και των θυγατρικών της, 31ης Μαρτίου 2014 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης
περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις,
που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση

Ενδιάμεσης

Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης

που

διενεργείται

από

τον

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό
του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά
θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε

στο

συμπέρασμα

ότι

η

συνημμένη

ενδιάμεση

συνοπτική

χρηματοοικονομική

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων που αναγράφονται
α) Ότι κατά την 31η Μαρτίου 2014, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, υπερέβαιναν το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. β) Θυγατρική εταιρεία, δεν τήρησε τους συμβατικούς
όρους στην αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων, και υφίσταται η δυνητική ευχέρεια των
τραπεζών για απαίτηση των συνολικών ποσών των δανείων, με συνέπεια αυτός ο μακροπρόθεσμος
δανεισμός ποσού 10.726 χιλ. ευρώ, να ταξινομηθεί από την 31.12.2013 στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. γ) το Επιχειρηματικό σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο θέτει σαν προαπαιτούμενα
την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και τη ρύθμιση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, το οποίο εκπονήθηκε από διεθνή ελεγκτικό οίκο. δ) Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας η εταιρεία βρίσκεται σε διαβούλευση με πιστώτριες
τράπεζες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων και για νέα
χρηματοδότηση. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της µη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας
αναχρηματοδότησης της Εταιρείας και της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, υποδηλώνει την
ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας
και του ομίλου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Αθήνα, 30 Μαίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14831
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

περιόδου

1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Λ.Π. 34)
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.03.2014

31.12.2013

31.03.2014

31.12.2013

6.1
6.2
6.3
6.4
6.12

20.736
314
33
0
0
26
21.109

20.840
314
39
0
0
26
21.219

7.101
0
0
18.683
1.742
4
27.531

7.113
0
0
18.683
1.765
4
27.565

6.5
6.6

17.521
4.673

18.016
4.484

0
1.842

0
1.838

6.6
6.7

48
2.176
171
24.588

48
1.691
249
24.487

42
1.822
4
3.709

42
1.487
4
3.370

45.698

45.706

31.240

30.936

6.8.1
6.8.1
6.8.1

16.032
23.348
(53)
17.845
(56.118)
1.053
(157)
896

16.032
23.348
(53)
17.842
(55.798)
1.370
(146)
1.224

16.032
23.348
(53)
11.567
-30.125
20.768
0
20.768

16.032
23.348
(53)
11.567
(30.327)
20.566
0
20.566

6.9
6.12

0
577

0
558

0
0

0
0

6.11
6.13

857
12
1.445

866
16
1.440

43
0
43

42
0
42

6.10
6.9
6.10
6.10

9.104
22.306
3.538
8.408
43.357
44.802

9.254
22.267
3.616
7.904
43.042
44.482

8.601
0
1.218
610
10.429
10.473

8.442
0
1.353
532
10.328
10.370

45.698

45.706

31.240

30.936

Σημ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Ζημίες εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Αναβαλλόμενος Φόρος
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Φόροι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΟΜΙΛΟΣ
Σημ
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Άλλα έσοδα
Άλλα έξοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό καθαρό (κόστος)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κατόχους μετοχών μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατόχους μετοχών μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

01.01.-31.03.2013
2.332
0
2.332
(1.654)
678

01.01.-31.03.2014
0
0
0
0
0

01.01.-31.03.2013
0
0
0
0
0

0
(74)
738
352
(82)
(765)
(359)

0
(52)
626
79
(173)
(727)
(373)

0
0
0
358
(15)
0
(118)

0
0
0
64
(24)
0
(123)

(117)
(193)
(310)
(19)
(329)
(317)
(11)
0
(329)
(317)
(11)
(0,0128)

(569)
(191)
(760)
(199)
(959)
(957)
(2)
0
(959)
(957)
(2)
(0,0387)

225
0
225
(23)
202
202
0
0
202
202
0
0,0082

(83)
0
(83)
(33)
(116)
(116)
0
0
(116)
(116)
0
(0,0047)

33

(392)

237

(71)

6.14
6.14
6.15
6.16

6.18
6.19

6.8.3

ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01.-31.03.2014
2.695
0
2.695
(1.884)
812

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΟΜΙΛΟΥ
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2013
Μεταβολές στην καθαρή θέση για το 2013
Αναβαλλόμενοι φόροι, λόγω μεταβολής
συντελεστή φόρου από αποτιμήσεις παγίων που
είχαν μεταφερθεί απευθείας στην καθαρή θέση
Αποθεματικό αποτίμησης κ φόροι λόγω
αναστροφής πώλησης παγίων

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Ίδιες
Μετοχές

Σύνολο

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων

16.032

23.348

18.317

(52.326)

(53)

5.317

(119)

5.198

0

0

(338)

0

0

(338)

0

(338)

0

0

(137)

119

0

(18)

0

(18)

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (ΔΛΠ 19) 2013
Καθαρά έσοδα/έξοδα απευθείας στην καθαρή
θέση

0

0

0

17

0

17

0

17

0

0

(475)

136

0

(339)

0

(339)

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

(3.607)

0

(3.607)

(27)

(3.634)

Υπόλοιπα 31.12.2013

16.032

23.348

17.842

(55.798)

(53)

1.370

(146)

1.224

Υπόλοιπα 01.01.2014

16.032

23.348

17.842

(55.798)

(53)

1.370

(146)

1.224

Αποθεματικό

0

0

3

(3)

0

0

0

0

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

(317)

0

(317)

(11)

(328)

Αγορά ιδίων μετοχών

0

0

0

0

0

0

0

0

16.032

23.348

17.845

(56.118)

(53)

1.053

(157)

896

Υπόλοιπα 31.03.2014

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΕΤΑΙΡΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2013
Μεταβολές στην καθαρή θέση για το 2013
Αναβαλλόμενοι φόροι, λόγω μεταβολής
συντελεστή φόρου από αποτιμήσεις παγίων
που είχαν μεταφερθεί απευθείας στην καθαρή
θέση

Υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο Καθαρής
Θέσης

Ίδιες Μετοχές

16.032

23.348

11.765

(29.720)

(53)

21.371

0

0

0

0

0

0

0

0

(198)

0

0

(198)

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (ΔΛΠ 19) 2012
Καθαρά έσοδα/έξοδα απευθείας στην
καθαρή θέση

0

0

0

(3)

0

(3)

0

0

(198)

(3)

0

(201)

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

(604)

0

(604)

Υπόλοιπα 31.12.2013

16.032

23.348

11.567

(30.327)

(53)

20.566

Υπόλοιπα 01.01.2014

16.032

23.348

11.567

(30.327)

(53)

20.566

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

202

0

202

Αγορά ιδίων μετοχών

0

0

0

0

0

0

16.032

23.348

11.567

(30.125)

(53)

20.768

Υπόλοιπα 31.03.2014

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

ΟΜΙΛΟΣ
Σημ

1.1-31.03.2014

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-31.03.2013

1.1-31.03.2014

1.1-31.03.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον : προσαρμογές για μεταβολές
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην
δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εκκαθάριση
θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και
άυλων παγίων στοιχείων
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταµιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +
(γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

6.9

(310)

(760)

225

(83)

150
(9)

177
(91)

12
1

12
2

0

0

0

0

(2)
(4)
193

(4)
(10)
191

0
0
0

0
0
0

495
(667)

118
2.836

0
(339)

0
(45)

269

(2.359)

101

85

(162)
0

(293)
0

0
0

0
0

(48)

(195)

0

(29)

0
(40)

0
(7)

0
0

0
0

2

4

0

0

0

0

0

0

(38)

(3)

0

0

0
20
(11)

0
114
(8)

0
0
0

0
0
0

9

106

0

0

(77)

(91)

0

(29)

249

371

4

34

171

279

4

6

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος
Μπουτάρη Σ. Φανή
Μπουτάρη Κ.Μαρίνα
Μπουτάρη Κ.Χριστίνα
Μπουτάρη Κ.Ελένη
Θεοδωρόπουλος Ι. Σπυρίδων
Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος

Έδρα Εταιρίας:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
μέλος
μέλος
μέλος
μέλος
μέλος

Στενήμαχος
Νάουσσα
Τ.Κ. 592 00

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

8514/06/Β/86/002

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

57235404000

Ελεγκτική Εταιρία:

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Φωκ. Νέγρη 3-Αθήνα
Τ.Κ.112 57
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εκτελεστικό μέλος
εκτελεστικό μέλος
εκτελεστικό μέλος
μη εκτελεστικό
μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ.Τ. Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ης
ης
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

1. Πληροφορίες για τον όμιλο
1.1. Γενικές πληροφορίες
Η μητρική εταιρία «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΗOLDING Α.Ε.», είναι ανώνυμη
εταιρία εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με
Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002.
Η Εταιρία έχει την έδρα της στη Στενήμαχο του Δήμου Ναούσης.
Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.boutarigroup.gr.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
(κλάδος Τρόφιμα και ποτά - Απόσταξη και οινοπαραγωγή).
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για την περίοδο που
έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
η

την 28 Μαΐου 2014.

1.2. Δομή του Ομίλου
Η μητρική εταιρία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε» και οι θυγατρικές της (στο
εξής Όμιλος) δραστηριοποιούνται στους τομείς «Νομικές Δραστηριότητες και Δραστηριότητες
Παροχής Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβουλών, Παραγωγής Εμπορίας και Διανομής
οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών».
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις
της μητρικής και των θυγατρικών της. Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου είναι οι εξής:
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΔΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

100,00%

Στενήμαχος
Δήμου Νάουσας
- Ημαθίας

2. ΜΙΔΑΣ ΑΕ

99,37%

Πικέρμι-Αττικής

3. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

56,51%

Πικέρμι-Αττικής

4. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

99,50%

5.ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε..

72,10%

Πικέρμι-Αττικής
Χωνευτικό
Κύμης-Ευβοίας

Παραγωγή και εμπορία οίνων,
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών
και εμφιαλωμένων νερών
Διανομή, εισαγωγή ,αγορά, πώληση
ποτών και τροφίμων
Παραγωγή και εμπορία οίνων,
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών
και εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή και εμπορία οίνων,
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών
και εμφιαλωμένων νερών

1. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ

6. MILLESIME SAS

100,00%

Νότια Γαλλία

Εμφιάλωση και εμπορία νερού
Συμμετοχές

Οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

2. Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και η
Εταιρία
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου
«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε» αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου
2014, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι
Οικονομικές αυτές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός
από τα ακίνητα, τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που
επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Οι λογιστικές αρχές που
περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες περιόδους των
οικονομικών καταστάσεων.
Η ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση
και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και θα πρέπει
να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες Αναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της
31ης

Δεκεμβρίου

2013

που

είναι

διαθέσιμες

στην

ιστοσελίδα

της

Εταιρείας

www.boutarigroup.gr.

2.2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν και κατά την τρέχουσα περίοδο στις αγορές
αγαθών, χρήματος και κεφαλαίου, έχουν επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τη
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του ομίλου.
Κατά την 31η Μαρτίου 2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας,
υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό 6.720 χιλ. € και σε
επίπεδο ομίλου κατά 18.768 χιλ. €. Την 31.12.2013 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
Εταιρείας, υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό 6.957 χιλ.
€ και σε επίπεδο ομίλου κατά 18.555 χιλ. €. Σημειώνουμε όμως, ότι στις υποχρεώσεις της
εταιρείας, περιλαμβάνεται και υποχρέωση προς θυγατρική της εταιρεία ύψους 7.986 χιλ. € και
ότι λόγω μετατροπής μακροπρόθεσμων δανείων σε βραχυπρόθεσμα, όπως αναφέρουμε
παρακάτω, αυξήθηκαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 10.726 χιλ. ευρώ.
Επιπλέον, κατά τις πρόσφατες διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία και ο όμιλος έχουν
υποστεί σοβαρές ζημιές και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.4. παραγ.
1β) με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2010, όπου οι ζημίες ήταν
μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων), οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην
κατηγορία Επιτήρησης. Συγκεκριμένα, οι ζημιές στο πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν στο
ποσό των 317 χιλ ευρώ για τον όμιλο έναντι 957 χιλ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2013.
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Αντίθετα για την εταιρεία το πρώτο τρίμηνο του 2014 είχε κέρδη ανερχόμενα στο ποσό των 202
χιλ ευρώ έναντι ζημίας 116 χιλ ευρώ της ίδιας περιόδου του 2013. Οι ζημιές της χρήσεως
2013 ανήλθαν στο ποσό των 3.607 χιλ ευρώ για τον όμιλο, και στο ποσό των 604 χιλ ευρώ για
την εταιρεία. Οι ταμιακές ροές είναι επίσης αρνητικές.
Βέβαια, τα κέρδη που κατέγραψε η Εταιρεία είναι συγκυριακά και προέρχονται από την
επιδικασθείσα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποζημίωση, για απαλλοτρίωση ακινήτου από
τον Δήμο Σπάτων. Το έσοδο αυτό ανήλθε στο ποσό των 285 χιλ. ευρώ.
Η ζημιογόνος δραστηριότητα οφείλεται και στον περιορισμό της ζήτησης καταναλωτικών
αγαθών, που έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των πωλήσεων της Εταιρείας κατά
τις τελευταίες χρήσεις σε σχέση με τη χρήση 2009 και δεν έχει σχέση με απώλεια κάποιας
μεγάλης αγοράς ή κάποιου σημαντικού πελάτη. Υπάρχει βέβαια και σημαντική επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων λόγω καταλογισμού προστίμων και προσαυξήσεων για ληξιπρόθεσμες
οφειλές από φόρους και προς ασφαλιστικά ταμεία.
Οι πρώτες θετικές ενδείξεις για ανάκαμψη του ομίλου υπήρξαν από την προηγούμενη
χρήση. Συγκεκριμένα, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρείας
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., της οποίας ο τζίρος κατά κύριο λόγο
διαμορφώνει και τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το 2013 σε σχέση με τη χρήση του 2012,
κατά 1.282 χιλ. ευρώ, το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά 673 χιλ. ευρώ (ποσοστό 28,74%) και τα
καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημία 2.561 χιλ ευρώ έναντι 3.309 χιλ. ευρώ στη
χρήση 2012 (μειωμένες ζημίες κατά 22,60%). Και τα δεδομένα πάντως του πρώτου τριμήνου
του 2014 συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι υπάρχει μια τάση ανάκαμψης.
Λαμβάνοντας

υπόψη

το

αρνητικό

οικονομικό

περιβάλλον,

το

περιοριστικό

δημοσιονομικό πλαίσιο, τις δυσκολίες στην αγορά, καθώς και εξωγενείς ή αστάθμητους
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα τρέχοντα και μελλοντικά αποτελέσματα
η Διοίκηση καταβάλει κάθε προσπάθεια με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργικών
αποτελεσμάτων, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την επίτευξη των
επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας.
Σκοπεύοντας στον περιορισμό των δαπανών, στην εξοικονόμηση πόρων και στην
εξασφάλιση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης γίνεται διερεύνηση της αγοράς για εύρεση
αγοραστή για την πώληση του μεριδίου της Εταιρείας στην “ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ”
Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων ρευστότητας η Διοίκηση εξετάζει
κάθε πρόσφορο μέτρο βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης και βελτίωσης των όρων
χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες.
Γίνεται προσπάθεια συνεργασίας με εμπορικούς οίκους για την προώθηση των
πωλήσεών μας είτε με την είσοδό μας σε νέες αγορές είτε με καλλίτερη παρουσία μας σε ήδη
υφιστάμενες
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Στη χρήση 2012, υπεγράφησαν συμφωνητικά με τις κυριότερες δανείστριες τράπεζες. Τα
συμφωνητικά αυτά προέβλεπαν την χορήγηση περιόδου χάριτος ως προς την αποπληρωμή
του κεφαλαίου, χορήγηση νέων πιστώσεων και αναταξινόμηση υπάρχοντος δανεισμού από
βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο. Η εταιρεία όμως δεν τήρησε τους συμβατικούς όρους
στην αποπληρωμή των δανείων αυτών και υφίσταται η δυνητική ευχέρεια των τραπεζών για
απαίτηση των συνολικών ποσών των δανείων και ως εκ τούτου κατατάξαμε αυτόν τον
μακροπρόθεσμο δανεισμό ποσού 10.726 χιλ. ευρώ στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Για την εξασφάλιση των παραπάνω τραπεζικών υποχρεώσεων της δανειολήπτριας
θυγατρικής Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν παρασχεθεί και εγγυήσεις
από την μητρική εταιρεία (υποθήκες επί ακινήτων και επί εμπορικών σημάτων).
Είμαστε σε νέες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για νέες χορηγήσεις και επιμήκυνση
του

χρόνου

αποπληρωμής

των

υφιστάμενων

δανείων.

Η

νέα

δανειοδότηση

ή

αναχρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τον όμιλο και θα λύσει αρκετά από τα
προβλήματα που αναφύονται λόγω έλλειψης ρευστότητας. Οι ενδείξεις, για ευόδωση των
συζητήσεών μας, είναι θετικές Οι προσπάθειές μας πιστεύουμε ότι θα έχουν το επιθυμητό για
εμάς αποτέλεσμα σε αντίθετη περίπτωση όμως, η οικονομική κατάσταση του ομίλου θα είναι
πάρα πολύ δύσκολη.
Σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε τη στήριξη των προμηθευτών
μας, παρά τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των προς αυτούς οφειλών μας, οι οποίοι μας
διευκολύνουν

στην

εξόφληση

των

επί

πιστώσει

υποχρεώσεών

μας

προς

αυτούς

επιμηκύνοντας τον χρόνο για την εξόφλησή τους. Τις αντίστοιχες δυσκολίες βέβαια
αντιμετωπίζουμε και εμείς στην είσπραξη των απαιτήσεών μας από τους πελάτες μας. Βέβαια
υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές οι όποιοι ζητούν προκαταβολή (επιταγές πελατείας μας) για
εκτέλεση της παραγγελίας αλλά πολύ σπάνια να μας ζητηθεί προεξόφληση και μάλιστα
μετρητοίς.
Σχετικά με την έλλειψη ρευστότητας είναι και οι σημαντικές καθυστερήσεις στην
εξόφληση δεδουλευμένης μισθοδοσίας χωρίς αυτό, μέχρι στιγμής να μας δημιουργεί ιδιαίτερα
προβλήματα με το έμψυχο δυναμικό του ομίλου.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας προς το Ελληνικό δημόσιο και προς ασφαλιστικούς
οργανισμούς, έχουμε κάνει ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μας οι οποίες τηρήθηκαν
για ένα διάστημα και κατόπιν έγιναν νέες ρυθμίσεις κάποιες από τις οποίες είναι ευνοϊκότερες –
περισσότερες δόσεις- για εμάς.
Από το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) το οποίο συνέταξε μεγάλος διεθνής οίκος,
προκύπτει ότι ο όμιλος θα επανακάμψει και θα αρχίσουν να διαγράφονται καλλίτερες μέρες
από το 2014 με μείωση των ζημιών και, η κερδοφορία θα επανέλθει μετά το 2015. Για την
επίτευξη των προαναφερθέντων θεωρείται απαραίτητο να προϋπάρξει χρηματοοικονομική
αναδιάρθρωση και ρύθμιση – διακανονισμός των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία.
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Οι βασικοί πυλώνες του Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιοργάνωσης 2013 – 2018 της
Εταιρίας, είναι:
•Αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά με βελτίωση του δικτύου διανομής
κυρίως στην Αττική και στην τουριστική αγορά.
•Αύξηση των εξαγωγών ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων.
•Αύξηση των οικονομιών κλίμακας μέσω πωλήσεων νέων προϊόντων και εκμετάλλευση
της τρέχουσας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.
•Περαιτέρω βελτίωση κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας,
παραγωγικότητα εργασίας), με την ανάκτηση διαπραγματευτικής δύναμης έναντι των
προμηθευτών και με τον εξορθολογισμό του κόστους προσωπικού.
•Εξάντληση περιθωρίων εξασφάλισης ρευστότητας από κεφάλαιο κίνησης.
•Συνεχής επαναξιολόγηση της εμπορικής πολιτικής (π.χ. εκπτώσεις κλπ.).
•Βελτιστοποίηση του προϊοντικού μίγματος, με έμφαση σε προϊόντα υψηλού μικτού
περιθωρίου κερδοφορίας.
•Αποεπένδυση με στόχο τη μείωση του δανεισμού και την περαιτέρω βελτίωση της
ρευστότητας της Εταιρίας.
Κάποιες από τις παραδοχές μπορούν να χαρακτηρισθούν και αισιόδοξες αλλά,
πιστεύουμε στο μέλλον της εταιρείας και του ομίλου.
Επίσης, από μελέτη που συντάχθηκε από άλλο οίκο, για την αποτίμηση των

δύο

κυριοτέρων συμμετοχών μας προκύπτει υπεραξία περίπου 2.000 χιλ. ευρώ η οποία όμως
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ δεν μπορεί να αποτυπωθεί λογιστικά. Για άλλη θυγατρική μας με κόστος
αγοράς του μεριδίου μας 597 χιλ. ευρώ, η οποία έχει μεν αρνητικά ίδια κεφάλαια αλλά
προκύπτει μια μικρή υπεραξία από τα ακίνητα και μια μη προσδιορίσημη, ως προς το μέγεθος,
υπεραξία λόγω υπάρξεως γεωτρήσεως με άδεια για εμπορική εκμετάλλευση, σχηματίσαμε
πρόβλεψη απομείωσης ποσού 400 χιλ. ευρώ.
Έχουμε την πεποίθηση, ότι μετά την προαναφερόμενη αναχρηματοδότηση, τη
διαφαινόμενη μετά το πρώτο εξάμηνο ανάκαμψη της οικονομίας σύμφωνα με κυβερνητικές
εκτιμήσεις και την αναμενόμενη τελεσφόρηση των συζητήσεων με πιστώτριες τράπεζες για
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής ενός σημαντικού μέρους του τραπεζικού δανεισμού, θα
ξεπερασθούν τα προβλήματα ρευστότητας του Ομίλου και θα επανακάμψουμε δυναμικά στην
αγορά του κρασιού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για τους λόγους αυτούς, οι
παρούσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, η μη ευόδωση και επιτυχής
κατάληξη των συνομιλιών, και η μη πώληση αδρανών περιουσιακών στοιχείων, υποδηλώνει
την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη
δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του ομίλου.
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2.3. Ενοποίηση
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας και των ελεγχόμενων από αυτή επιχειρήσεων (θυγατρικές). Έλεγχος υπάρχει όταν
η εταιρία έχει την δυνατότητα να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές
δραστηριότητες μιας επιχείρησης με σκοπό την απόκτηση οφέλους.
Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών,
ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται με τις ίδιες λογιστικές
πολιτικές που ακολουθεί η εταιρία.
Θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την μητρική και
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’
αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος.
Διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από
συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημιές
διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού
στοιχείου.
Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από την μητρική εταιρία του Oμίλου.

2.4. Πληροφόρηση κατά τομέα
Ο όμιλος, εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί τομείς», το
η

οποίο ισχύει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους που αρχίζουν την 1
Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα.

Συγκεκριμένα, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του
προτύπου, όπου προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας, είναι ένα συστατικό μέρος μιας
οικονομικής οντότητας, του οποίου τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλή
λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, που στην περίπτωση του ομίλου είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο της μητρικής, για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων
στον τομέα, την εκτίμηση της αποδόσεώς του και για τον οποίο διατίθεται χωριστές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Ο όμιλος δεν επιτυγχάνει τα ποσοτικά όρια της παραγράφου 13 του Δ.Π.Χ.Α 8, με
συνέπεια, να μη παρουσιάζει χωριστή πληροφόρηση κατά τομέα.
Συνεπώς, οι δραστηριότητες του ομίλου, παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Το σύνολο
σχεδόν του κύκλου εργασιών του ομίλου αφορά σε χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει
εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται.
Η ανάλυση των εσόδων του ομίλου, κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, όπως
αυτή ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΣΤΑΚΟΔ 2003), έχει ως εξής:
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΩΔ - 2003
159.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
513.4 ΧΟΝΔ.ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΠΟΤΩΝ
519.0 ΛΟΙΠΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
741.1 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
741.4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧ.& ΔΙΑΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΑ
2.682.308,61
12.183,14
854,19
0,00
0,00
2.695.345,94

%
99,516%
0,452%
0,032%
0,000%
0,000%
100,000%

2.5. Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες
Η θυγατρική εταιρία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» παρέχει τις
παρακάτω πληροφορίες, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 8 παρ. 34, για το βαθμό εξάρτησής του από
τους κατωτέρω βασικούς πελάτες του.
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΞΙΑ
ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α-Β ΑΕ
201.786,00
11,62%
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 146.444,46
8,43%
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ Μ & Α & ΣΙΑ ΕΕ
63.551,41
3,66%
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
41.219,12
2,37%
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕΕ
36.646,25
2,11%
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε.
33.414,68
1,92%
ΝΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ
32.609,41
1,88%
OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝ.ΠΡΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ32.408,28
1,87%
ΠΕΝΤΕ ΑΕ
21.734,55
1,25%
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ
21.059,65
1,21%

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1732029
1472024
5061142
1442009
1662026
5062006
5311082
1472011
1342006
1652023

0009147
0009254
0009095
0009029
0009139
0009338
0009121
0009390
0009217
0009025

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

1.736.455,01
1.075.228,27
661.226,74
38,08%

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

TERLATO WINES INTERNATIONAL
268.376,45
PHOTOS PHOTIADES DISTRIB. LTD
127.108,23
ELFO - ILIAS FOTIADIS
96.897,37
LIQUOR CONTROLBOARD OF ONTARIO
36.962,15
TSANTOS IMPORT EXPORT B.V.
30.505,35
NIKOLAOS KALAMARAS GMBH
26.923,20
MIKROULIS GROSS-EINZELHANDELS
26.069,40
SANI S.C.
25.699,80
PWW SP.z.o.o.
24.970,80
SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC
24.098,46

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
30,00%
14,21%
10,83%
4,13%
3,41%
3,01%
2,91%
2,87%
2,79%
2,69%

894.667,93
810.056,70
84.611,23
9,46%

2.631.122,94
1.885.284,97
745.837,97
28,35%

2.6. Εποχικότητα
Ο Όμιλος και η εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο
δραστηριότητάς τους σε σχέση με τις ενδιάμεσες περιόδους. Οι ζημιές και κατά την τρέχουσα
περίοδο οφείλονται στην περαιτέρω πτώση της αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιείται η
εταιρεία

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους.

Ο

Όμιλος

δεν

πραγματοποιεί

συναλλαγές

σε

χρηματοοικονομικά

μέσα,

συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού
λογαριασμού είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο Όμιλος, δεν εμφανίζει σημαντική
συγκέντρωση πελατών και ως εκ τούτου δεν υφίσταται σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος.
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Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων
επιταγών.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι αυτός που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού δεν συμπίπτει.
Ο Όμιλος προσπαθεί να εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες έτσι ώστε ο κίνδυνος
ρευστότητας να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως, μέσω της διαθεσιμότητας των
αναγκαίων πιστωτικών ορίων με βραχυπρόθεσμες πιστοδοτήσεις και αναχρηματοδότηση του
μακροπρόθεσμου δανεισμού.
Ο κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων
των τραπεζών, καθώς και της εν γένει δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, έχει αυξηθεί σε
σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους άλλων ετών.
Ο κίνδυνος αυτός εξακολουθεί και είναι υψηλός, κυρίως λόγω της αδυναμίας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την αγορά και κατά συνέπεια και την
επιχείρηση όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Η συστηματική μείωση των αποθεμάτων, και οι συμφωνίες με το τραπεζικό σύστημα για
αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας που έχουν γίνει, εξασφαλίζουν φυσιολογικά,
την άμεση ρευστότητα της εταιρείας, η οποία προβλέπεται ότι θα ομαλοποιηθεί.
(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Ο όμιλος υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των
επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Η γενικότερη ανοδική τάση των
επιτοκίων του τραπεζικού δανεισμού αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά, σε ένα βαθμό, τα
αποτελέσματα της εταιρίας
Για την μείωση του κινδύνου μεταβολών των επιτοκίων, η Διοίκηση του Ομίλου
διαπραγματεύεται ξανά την αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της εταιρίας με όρους
που έχουν ως στόχο την μείωση του βραχυπροθέσμου και την αύξηση του μακροπρόθεσμου
δανεισμού με παράλληλη μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Τέλος, εφαρμόζεται σχέδιο
μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας μέσω: α) της πώλησης αδρανών παγίων
στοιχείων και β) της πώλησης της θυγατρικής ‘‘Κύμη Εμφιαλωτική Α.Ε’’.
(δ) Κίνδυνος συναλλάγματος
Ο Όμιλος έχει περιορισμένες συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
(ε) Λοιποί κίνδυνοι
Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα του
ομίλου, επηρεάζονται αρνητικά από την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Τα μέτρα που θα
ληφθούν από την Ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να
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μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτικού κοινού, με αποτέλεσμα οι δαπάνες του να
επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη. Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην
οικονομία γενικότερα, όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του
πληθωρισμού, ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας.
Ένας κίνδυνος επίσης είναι, να μην τηρηθούν οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των δανείων
ή η εταιρεία και ο όμιλος να μην μπορέσει να είναι συνεπής ως προς τις εξασφαλίσεις που
πρέπει να παράσχει ή και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει κατά την υπογραφή του
Ιδιωτικού Συμφωνητικού χρηματοδότησης από τις τράπεζες της δανειολήπτριας θυγατρικής της
Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε.. Ο κίνδυνος αυτός όμως, όπως προαναφέρθηκε και στην
παράγραφο 2.2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, είναι μικρός.

4. Διαχείριση Κεφαλαίου
α) Πολιτική της εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική
της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό
τους, ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα Ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται 20% Ίδια Κεφάλαια
και 80% Ξένα Κεφάλαια. Περιστασιακά και σε περιόδους χαμηλών τιμών της μετοχής και
ύπαρξης πλεοναζόντων ταμιακών διαθεσίμων, αγοράζονται ίδιες μετοχές, με σκοπό την
πώλησή τους σε περιόδους ανόδου της τιμής, για περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων.
β) Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιριών, Κ.Ν. 2190/1920,
επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i. Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό
την διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση
των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου
προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον
Νόμο.
ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο
από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει
την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα
αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10
του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η
εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.
iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό
του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ
πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού
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Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται
προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
v. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και
του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν
έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον
65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν
μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών,
εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας
με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.
Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
γ) Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Ο όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.
5α. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου
2014 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
από την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί
αλλά είναι υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Ο
όμιλος δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις
οικονομικές καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το
ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες
απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις.
Ο όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από
την 1 Ιανουαρίου 2015.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7
(Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων
και
χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2014.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον
συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς - Κρατικά Δάνεια»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2013. Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση
στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα
πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20
αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από
το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από
το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς.
Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν
τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως
λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο με
βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά
τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά
δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η
απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των
δανείων αυτών.
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρμογή στις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση
του ΔΠΧΑ 7 με Tην οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη
μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονομικές της καταστάσεις.
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Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L
360/29.12.2012)
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12
«Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές
οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από
την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2014 ή μετά από αυτήν.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους
Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και
τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το
Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα».
ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις
απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα
υπό κοινό έλεγχο».
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το
ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές,
προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική
οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του
ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από
κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από
κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού
συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη
νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον
επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που
εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης
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διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12
στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
Τροποποίησεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν
επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12,
περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως
προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη
ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση
να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 12.
Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για
τις Εταιρείες Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012
παρέχουν μια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και
αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε
θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα
αποτελέσματα χρήσεως.
Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος
ετησίων βελτιώσεων για το 2011 του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν
μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε
εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις
πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική
πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να
ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με
διανομές προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
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ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικο νομικών περιουσιακών στοιχείων»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) τη γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μία
ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μία ζημιά απομείωσης.
Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία μονάδα
δημιουργίας ταμειακών ροών περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη
ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η διερμηνεία ορίζει το λογιστικό χειρισμό μίας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως
το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα πρέπει να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής
εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι
η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της
εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης
αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»:
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο,
το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να
εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών,
εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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6. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών
καταστάσεων.
6.1.Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα
λοιπός
εξοπλισμός

11.090

11.544

7.468

1.092

6.646

Προσθήκες Α τριμήνου 2014

0

0

28

0

12

40

Εκποιήσεις Α τριμήνου 2014

0

0

(32)

0

0

(32)

Μεταφορές Α τριμήνου 2014

0

0

0

0

0

0

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

11.090

11.544

7.464

1.092

6.658

37.848

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

0

(3.567)

(6.944)

(793)

(5.695)

(16.999)

Αποσβέσεις Α τριμήνου 2014

0

(79)

(28)

(21)

(16)

(144)

Μειώσεις Α τριμήνου 2014

0

0

0

0

0

0

Αποσβέσεις πωληθέντων Α τριμήνου 2014

0

0

32

0

0

32

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

0

(3.646)

(6.940)

(814)

(5.711)

(17.111)

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

11.090

7.898

524

278

947

20.736

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

11.090

7.977

524

299

951

20.840

Μηχανήματα
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

37.839

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Εταιρία
Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια κτιριακές
εγκαταστάσεις

Έπιπλα
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

5.347

2.240

36

54

585

8.262

Προσθήκες Α τριμήνου 2014

0

0

0

0

0

0

Εκποιήσεις Α τριμήνου 2014

0

0

0

0

0

0

Μεταφορές Α τριμήνου 2014

0

0

0

0

0

0

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

5.347

2.240

36

54

585

8.262

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

0

(474)

(36)

(54)

(585)

(1.149)

Αποσβέσεις Α τριμήνου 2014

0

(12)

0

0

0

(12)

Αποσβέσεις πωληθέντων Α τριμήνου 2014

0

0

0

0

0

0

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

0

(486)

(36)

(54)

(585)

(1.161)

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

5.347

1.754

0

0

0

7.101

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

5.347

1.766

0

0

0

7.113

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Στη χρήση 2008, έγινε η τελευταία αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων σε εύλογες
αξίες, από ανεξάρτητους εκτιμητές, και προέκυψε υπεραξία ποσού € 2.717 χιλ. για τον όμιλο,
και ποσού € 1.966 χιλ. για την εταιρία, η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση.
Τον Φεβρουάριο του 2014 δόθηκε εντολή σε ανεξάρτητους εκτιμητές να προχωρήσουν
στην εκτίμηση των ακινήτων. Μέχρι στιγμής έχουμε σχέδιο που δείχνει ότι δεν υπάρχουν
σημαντικές μεταβολές. Όταν θα έχουμε την οριστική εκτίμηση θα προχωρήσουμε στις
αντίστοιχες εγγραφές.
Η μείωση στη χρήση 2013 αφορά αναστροφή πώλησης, που έγινε τον Δεκέμβριο του
2013, τεσσάρων αγρών – αμπελώνων, που βρίσκονται στην Μαντίνεια, συνολικής έκτασης
349.994 τ.μ. με τίμημα όσο και της αρχικής αγοράς 690 χιλ. ευρώ, υπεραξίας 119 χιλ. ευρώ και
εξόδων 48 χιλ. ευρώ, ήτοι συνολική αξία κτήσεως 857 χιλ. ευρώ. Η αναστροφή έγινε λόγω μη
αποπληρωμής του τιμήματος αγοράς.
Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και του ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη
ύψους € 61.421 χιλ..

6.2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρίας (Ι.Μπουτάρης & Υιός
Οινοποιητική Α.Ε.) περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της, για την παραγωγή σταφυλιών
οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, στο
τέλος κάθε περιόδου, στην εύλογη αξία τους από τη Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρίας, που
διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Σε κάθε ημερομηνία
που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις, η αξία της γεωργικής παραγωγής κατά την
ημερομηνία αυτή και μέχρι τον χρόνο της συγκομιδής, θεωρείται μέρος της εύλογης αξίας των
κλημάτων και αφαιρείται από την αξία αυτών, κατά τον χρόνο της συγκομιδής. Το σύνολο των
δαπανών που πραγματοποιούνται για την συντήρηση του αμπελώνα, αναγνωρίζονται ως
έξοδα κατά την διάρκεια της περιόδου. Το κέρδος ή η ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη
αξία καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της εύλογης αξίας των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων του ομίλου μεταξύ έναρξης και λήξης της περιόδου.
ΟΜΙΛΟΣ
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της περιόδου
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδος/ζημία αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου
Εύλογη αξία παραγωγής σταφυλιών που συλλέχθηκε
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη ης περιόδου.
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31.03.2014

31.12.2013

314

306

0

8

0

422

0

(422)

314

314
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6.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Όμιλος

Εταιρία

Λογισμικά προγράμματα
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

485

162

Εκποιήσεις Α τριμήνου 2014

0

0

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

485

162

(446)

(162)

(6)

0

Προσθήκες Α τριμήνου 2014

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013
Αποσβέσεις Α τριμήνου 2014
Αποσβέσεις πωληθέντων Α τριμήνου 2014

0

0

(452)

(162)

Κατά την 31η Μαρτίου 2014

33

0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

39

0

Κατά την 31η Μαρτίου 2014
Αναπόσβεστη αξία

6.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ
31.12.2013

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
2014

ΑΞΙΑ 31.03.2014

100,00%

17.853

0

17.853

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

99,50%

218

0

218

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.

72,10%

197

0

197

100,00%

415

0

415

18.683

0

18.683

MILLESIME
ΣΥΝΟΛΟ

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω συμμετοχών, εκτός
της «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ», στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας.
Από μελέτη Αποτίμησης που εκπονήθηκε, κατόπιν σχετικής εντολής μας, από οίκο
ανεξάρτητων μελετητών, για την 31.12.2013 προέκυψε σαν αξία των παρακάτω συμμετοχών
(προσαρμοσμένος μέσος):
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

19.893.944,93 ευρώ
824.852,28 ευρώ

MILLESIME
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Δηλαδή αξίες μεγαλύτερες από τις λογιστικές κατά 2.040 χιλ. ευρώ για την πρώτη και κατά 410
χιλ. ευρώ για τη δεύτερη.
Στην ίδια μελέτη, για την θυγατρική ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ αναφέρεται ότι η εύλογη
αξία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κύμη Εμφιαλωτική ΑΕ δεν είναι δυνατό να
προσδιοριστεί με επαρκή βεβαιότητα χρησιμοποιώντας κάποια εκ των τριών βασικών μεθόδων
αποτίμησης (ήτοι 1) Μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών, 2) Μέθοδο Συγκρίσιμων
Εταιριών και 3) Μέθοδο Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης) λόγω της παύσης
δραστηριότητας της εταιρίας. Όμως καθόσον η εταιρία διαθέτει ακίνητο είναι δυνατόν να
προκύψει κάποια υπεραξία εξ’ αυτού. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να προκύψει υπεραξία και
από υπάρχουσα γεώτρηση με άδεια για εμπορική εκμετάλλευση. Για τους παραπάνω λόγους
απομειώσαμε την αξία της συγκεκριμένης συμμετοχής συνολικά κατά 400 χιλ. ευρώ και
εμφανίζεται με αξία 197 χιλ. ευρώ.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία των συμμετοχών των θυγατρικών
εταιριών απαλείφεται πλήρως.
Η μητρική εταιρία σε προηγούμενες περιόδους, απομείωσε την αξία της συμμετοχής της
στην θυγατρική εταιρία «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ» κατά ευρώ 400 χιλ., που επηρέασε τα
αποτελέσματα της μητρικής. Η απομείωση δεν είχε επίδραση στα ενοποιημένα αποτελέσματα
καθώς και στα ενοποιημένα Ίδια κεφάλαια.
Οι απομειώσεις αυτές δεν είχαν επίδραση στα ενοποημένα αποτελέσματα καθώς και στα
ενοποιημένα Ίδια κεφάλαια.

Έλεγχος απομείωσης των θυγατρικών
Η εταιρεία εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, αν και κατά πόσο υπάρχει
οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο.
Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, η εταιρεία θα εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό του
περιουσιακού στοιχείου της.

6.5. Αποθέματα
Τα αποθέματα του ομίλου αναλύονται ως εξής:
Αποθέματα

31.03.2014

31.12.2013

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

1.778

1.799

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή

15.382

15.855

361

361

17.521

18.016

Εμπορεύματα
Σύνολο

Για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων έχουν δοθεί εγγυήσεις επί αποθεμάτων
(προϊόντων) συνολικού ποσού 4.619 χιλ €.
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6.6. Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Όμιλος

31.03.2014
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές)
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες
Ελλ. Δημόσιο- Προκ. και παρακρατούμενοι φόροι
Λοιποί Χρεώστες
Απαίτηση από δήμο**
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές)
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Προκαταβολές
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες
Λοιπές απαιτήσεις

Εταιρία

31.12.2013

31.03.2014

8.660

8.483

1

31.12.2013
1

646

635

59

59

0

0

7.248

7.244

(4.633)

(4.633)

(5.465)

(5.465)

4.673

4.484

1.842

1.838

111

111

91

91

1.932

1.829

422

422

352

67

352

67

0

0

1.187*

1.187*

350

378

1

2

52

70

52

0

394

363

99

188

(1.015)

(1.127)

(382)

(470)

2.176

1.691

1.822

1.487

* Το ποσό των 1.187 χιλ. ευρώ που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω λογαριασμό «Απαιτήσεις
από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές)» αφορά ποσό που καταβλήθηκε στη θυγατρική εταιρία
του εξωτερικού Millesime, που άρχισε να δραστηριοποιείται στην οινοποίηση, για ανάπτυξή της
(αγορά νέων αμπελώνων και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της). Η επένδυση άρχισε να
αποδίδει και θα μας επιστραφεί το ποσό αυτό. Εκτός αυτού στο αμέσως προσεχές διάστημα
απαίτηση ποσού 160 χιλ. ευρώ θα κεφαλαιοποιηθεί.
** Για αποζημίωση από απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Σπατών έκτασης 1958,32 τ.μ. είχε
επιδικασθεί το ποσό των 67 χιλ. ευρώ. Η τελεσίδικη όμως απόφαση επιδίκασε το ποσό των
352 χιλ. ευρώ σαν αποζημίωση. Από το γεγονός αυτό υπήρξε ωφέλεια των αποτελεσμάτων
285 χιλ. ευρώ.
Υφίσταται εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες ποσού 551 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση
υποχρέωσης.
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Κίνηση των προβλέψεων
Ο λογαριασμός των απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνει απομειώσεις (προβλέψεις) για
επισφαλείς πελάτες, ο οποίος αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο προβλέψεων 01.01.2013

4.945

5.465

0

0

312

0

0

0

4.633

5.465

0

0

4.633

5.465

Προβλέψεις χρήσεως 2013
Διαγραφές χρήσεως 2013
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις χρήσεως 2013
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2013
Μεταβολή 01/01-31/03/2014
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.03.2014

ΕΤΑΙΡΙΑ

Στο λογαριασμό λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απομειώσεις (προβλέψεις) για
επισφαλείς απαιτήσεις, ο οποίος αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο προβλέψεων 01.01.2013

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.130

470

0

0

(3)

0

0

0

Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2013

1.127

470

Διαγραφές χρήσεως 2014

(112)

(88)

Υπόλοιπο προβλέψεων 31.03.2014

1.015

382

Προβλέψεις χρήσεως 2013
Διαγραφές χρήσεως 2013
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις χρήσεως 2013

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία και ο όμιλος δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που
προβλέπονται

βάσει

των

αρχικών

όρων

των

συμβάσεων

πώλησης.

Ενδείξεις

μη

εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες των χρεωστών και η
καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης. Το πόσο της
πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξία των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων
χρηματοροών που θα εισπραχθούν.
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού
λογαριασμού είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο Όμιλος, δεν εμφανίζει σημαντική
συγκέντρωση πελατών και ως εκ τούτου δεν υφίσταται σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος.
Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων
επιταγών.
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6.7. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

31.03.2014
Ταμείο

Εταιρία

31.12.2013

31.03.2014

31.12.2012

32

91

0

1

Καταθέσεις όψεως

139

158

4

33

Σύνολο

171

249

4

34

6.8. Ίδια κεφάλαια
6.8.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Α) Η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Ιουλίου 2010
αποφάσισε την ακύρωση 233.710 ιδίων κοινών μετοχών, συνολικής αξίας κτήσεως €
155.878,42, με συνέπεια τη μείωση: α) του μετοχικού κεφαλαίου κατά 233.710 κοινές μετοχές
συνολικής αξίας € 140.226,00 β) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού
ποσού € 15.652,42. και γ) την μείωση των ιδίων μετοχών, που εμφανίζονται αρνητικά στα ίδια
κεφάλαια κατά € 155.878,42.
Οι ως άνω 233.710 μετοχές, είχαν αγορασθεί κατά το διάστημα 22.09.2005-28.7.2006,
σε εκτέλεση απόφασης του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση 585/18.07.2005.
Η μείωση αυτή, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Κ2 − 7792 /24−8−2010 απόφασή του
Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών.
Κατά παράβαση του Κανονισμού του Χ. Α. (παρ. 5.3.11) η προσκόμιση των
δικαιολογητικών στην αρμόδια διεύθυνση του Χ. Α. έγινε την 23.05.2012, αντί εντός
εικοσαημέρου από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων . Κατόπιν την
14.06.2012 ενημερώθηκε η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χ. Α., με σχετική
επιστολή της εταιρείας, όπου ορίζεται ως ημερομηνία ακύρωσης ορίσθηκε η 20η Ιουνίου 2012.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε
€16.031.784,00, διαιρούμενο σε 25.179.640 κοινές και 1.540.000 προνομιούχες μετοχές,
ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία
Β) Οι μετοχές της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.» είναι εισηγμένες στην
αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών
χαρακτηριστικών) και από την 29.12.2012 είναι ενταγμένες στην κατηγορία Επιτήρησης.
Η απόφαση της μεταφοράς στην κατηγορία Επιτήρησης λήφθηκε κατ' εφαρμογή του
Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.4. παραγ. 1β) μετά την ανακοίνωση της Εταιρείας την
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28.12.2011 περί μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως την 31.12.2011
με αποτέλεσμα, να ικανοποιείται, με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
31.12.2010, το κριτήριο των ζημιών μεγαλύτερων από το 30% των ιδίων κεφαλαίων.
Με τις αποφάσεις 3/1254/01.04.2014 και 2/1256/10.04.2014 της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζητήθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών η
αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας μέχρι να διαπιστωθεί ότι η Εταιρεία
συνέταξε εκ νέου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 και τα ΔΠΧΑ. Έγινε δημοσίευση των
Αναδιατυπωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2013 και αναμένεται η άρση
της αναστολής διαπραγμάτευσης.

6.8.2. Ίδιες μετοχές
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΞΙΑ

Υπόλοιπο 31.12.2010

233.710

155.878,42

Αγορές 01/01-31/12/2011

325.160

38.770,58

Ακύρωση ιδίων μετοχών 2011

-233.710

-155.878,42

Υπόλοιπο 31.12.2011

325.160

38.770,58

Αγορές 01/01-31/12/2012

122.391

14.386,72

Σύνολο 31.12.2012

447.551

53.157,30

0

0

447.551

53.157,30

Αγορές 01/01-31/12/2013
Σύνολο 31.12.2013
Αγορές 01/01-31/3/2014
Σύνολο

0

0

447.551

53.157,30

Το σύνολο των μετοχών της μητρικής που κατείχε η ίδια, ανέρχονταν σε 447.551 κοινές
μετοχές και η αξία κτήσης τους ανέρχονταν στο ποσό των 53.157,30 ευρώ.
Σχετικά με την απόκτηση των μετοχών αυτών σημειώνουμε τα παρακάτω :
Οι 325.160 κοινές μετοχές αγοράσθηκαν στο διάστημα 24.08.2011 έως 31.12.2011 και
συγκεκριμένα:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων
μετοχών μέσω του Χ.Α. εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη
της αποφάσεως αυτής. Η Εταιρεία δύναται με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής που εξουσιοδοτήθηκε
ρητά προς τούτο για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, να προβεί σε αγορά μέχρι του
10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και
προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές
μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των
τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,10 ευρώ και ως ανώτατη 1,00 ευρώ και
για τις δύο κατηγορίες.
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Την 30.01.2012 η Εταιρεία ανακοίνωσε σχετικά με το θέμα της αγοράς ιδίων μετοχών ότι
κατ΄ εφαρμογή των παρ. 2&3 του άρθρου 5 του 2273/2003 Κανονισμού Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, λόγω χαμηλής ρευστότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 4.12.09/5308
επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενδέχεται να προβεί κατά το χρονικό διάστημα από
30/01/2012 έως 30/04/2012 σε αγορά ιδίων μετοχών άνω του ορίου του 25% του μέσου
ημερήσιου όγκου χωρίς να υπερβεί το 50%.
Σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία προέβη σε
αγορά ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα από 24.08.2011 μέχρι την 31.12.2011 αγοράστηκαν
325.160 κοινές μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0.1192 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία
συναλλαγών 38.770,58 ευρώ και, από την 01.01.2012 έως την 30.06.2012 αγοράστηκαν
122.391 κοινές μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0,12 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία
συναλλαγών 14.386,72 ευρώ.
Έτσι μετά από αυτές τις αγορές και την προαναφερόμενη ακύρωση των 233.710
μετοχών, οι ίδιες μετοχές που κατέχονται την 31.03.2014, βάση αυτής της απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2011 είναι 447.551 μετοχές με κόστος απόκτησης
53.154,04 ευρώ (ποσοστό 1,67% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας).

6.8.3. Ζημίες/Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη/ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος
στους μετόχους της Εταιρείας αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) με το σταθμισμένο μέσο όρο
των σε κυκλοφορία μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου εξαιρουμένων των ιδίων κοινών
μετοχών που αγοράσθηκαν από την Εταιρεία (Ίδιες μετοχές). Ο βασικός σταθμισμένος μέσος
όρος μετοχών είναι:

Όμιλος
Ζημίες μετά από φόρους στους
ιδιοκτήτες της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών
Βασικές ζημίες ανά μετοχή

Εταιρία

31.03.2014

31.3.2013

(317.205,17)
24.732.089
(0,0128)

(956.611,89)
24.732.089
(0,0387)

31.03.2014
202.085,92
24.732.089
0,082

31.3.2013
(116.221,03)
24.732.089
(0,0047)

6.9. Δάνεια
Τα δάνεια του ομίλου, έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες, εκτός από ποσό 201
χιλ. ευρώ της θυγατρικής στη Γαλλία), και είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι
αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως
βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι αποπληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο,
χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Η μητρική εταιρεία δεν έχει δάνεια.
Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται στις 31/03/2014, κατά κύριο χρηματοδότη ως εξής:
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Δάνεια

Όμιλος 31/03/2014
Βραχυπρόθεσμες

Όμιλος 31/12/2013

Μακροπρόθεσμες

Βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις

3.374

0

3.374

0

752

0

746

0

Τράπεζα Πειραιώς

6.260

0

6.105

0

Εμπορική Τράπεζα

2.602

0

2.567

0

3.072

0

3.083

0

0

0

0

0

5.276

0

5.276

0

0

0

0

0

415

0

580

0

Ευβοϊκή Τράπεζα

7

0

7

0

ALPHA BANK

0

0

0

0

Τράπεζα Αττικής

53

0

52

0

ΑΤΤΙΚΗΣ FACT

29

0

0

0

118

0

118

0

Credit Agricole

201

0

192

0

Unicredit

148

0

167

0

PROBANK

0

0

0

0

PROTON BANK

0

0

0

0

22.306

0

22.267

0

Ομολογιακά δάνεια *
Μακροπρόθεσμα δάνεια

Εθνική Τράπεζα
Marfin Εγνατία Τράπεζα
Eurobank
Κύπρου
ΕΘΝΙΚΗ Factors

Πανελλήνια Τράπεζα

Σύνολο

Στη χρήση 2013 όλα τα δάνεια ταξινομήθηκαν στα βραχυπρόθεσμα καθόσον, λόγω μη
καταβολής όλων όσων απορρέουν από τις συμβάσεις – τροποποιήσεις που αναγράφονται
παρακάτω, υπάρχει η δυνητική ευχέρεια των τραπεζών για άμεση απαίτηση του συνόλου των
δανείων. Το ποσό που ταξινομήθηκε από μακροπρόθεσμο σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό
ανέρχεται σε 10.726 χιλ ευρώ.
Στη χρήση 2012 ίσχυαν τα παρακάτω:
* Τα ομολογιακά δάνεια έχουν χορηγηθεί από την ΝΕΑ PROTON BANK. Πρόκειται για
δύο κοινά ομολογιακά δάνεια που χορηγήθηκαν με εμπράγματη εξασφάλιση (Α προσημείωση).
Μετά την τροποποίηση των όρων των δανείων την 31/12/2012, αναλύονται:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Δάνειο Α
Δάνειο Β
Σύνολο

2.836
538

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ /
ΔΟΣΕΙΣ
29 τριμηνιαίες δόσεις
9 τριμηνιαίες δόσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΗΤΟΣ

Έως τον Μάρτιο του 2014 με
πληρωμή μόνο των τόκων

ΠΑΛΑΙΑ
ΛΗΞΗ

ΝΕΑ
ΛΗΞΗ

09.2017

03.2021

09.2012

09.2016

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.03.2013

3.374

2.836
538
3.374

Μετά την τροποποίηση των όρων δανείου της PROTON BANK την 31.12.2012, ποσό
900 χιλ. € που αφορά άληκτο κεφάλαιο δανείου το οποίο σε προηγούμενες περιόδους
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εμφανιζόταν στα μακροπρόθεσμα αναταξινομήθηκε στα βραχυπρόθεσμα καθόσον η λήξη του
μεταφέρθηκε την 31.12.2013.
Εξαιτίας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που αναφέρουμε πιο κάτω, χορήγηση διετούς
περιόδου χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου, κατά την τρέχουσα περίοδο
αναταξινομήθηκε μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που καλύπτεται από το Συμφωνητικό
αυτό σε Μακροπρόθεσμο. Το ποσό που αναταξινομήθηκε ανέρχεται σε 10.497 χιλ. ευρώ.
Μετά από διαπραγματεύσεις είχαμε συνυπογράψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τις πέντε
κυριότερες δανείστριες τράπεζες στο οποίο προβλέπεται :

Ø

Για

υφιστάμενα

την

06.12.2011

διμερή

βραχυπρόθεσμα

δάνεια

και

λοιπές

υποχρεώσεις το συνολικό ύψος των οποίων ήταν 18.314 χιλ. ευρώ, παρέχεται περίοδος
χάριτος δύο ετών στην αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Ø

Οι τόκοι αυτών θα καταβάλλονται κανονικά.

Ø

Δεν παρέχεται διετής περίοδος χάριτος σε χρηματοδοτήσεις συνολικού ποσού την

(06.12.2011), 2.381 χιλ. ευρώ που αφορούν χορηγήσεις με ενέχυρο ρευστοποιήσιμα
στοιχεία και την εφ’ απαξ χρηματοδότηση από την Ε.Τ.Ε. με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου.

Ø

Νέα εφάπαξ χρηματοδότηση ύψους 2.950.000,00 ευρώ με συμβατικό επιτόκιο Euribor

τριμήνου πλέον περιθωρίου που θα καθορίζεται από την κάθε συμμετέχουσα τράπεζα στο
MoU, συν εισφορά Ν. 128/75, 0,6% ετησίως με βάση υπολογισμού τόκων το έτος των 360
ημερών

και επιτόκιο υπερημερίας το Συμβατικό προσαυξανόμενο κατά τον εκάστοτε

ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκατοστιαίων μονάδων, με διάρκεια 24 μηνών από την
εκταμίευση του υπολοίπου και περίοδο χάριτος 6 μηνών (αποπληρωμή σε 18 ισόποσες
χρεολυτικές δόσεις ).

Ø

Ανακυκλούμενη πίστωση συνολικού ύψους 1.500.000,00 ευρώ με συμμετοχή των

τεσσάρων από τις πέντε τράπεζες μέσω σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού ή
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με αναγωγή. Η εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται
ότι το ποσόν της πίστωσης αυτής θα διατεθεί για εξόφληση εμπορικών υποχρεώσεων,
τόκων, μισθοδοσίας, οφειλών προς το δημόσιο και ως κεφάλαιο κίνησης . Η χορήγηση θα
γίνει με συμβατικό επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου που θα καθορίζεται από την
κάθε συμμετέχουσα τράπεζα στο MoU, συν εισφορά Ν. 128/75, 0,6% ετησίως με βάση
υπολογισμού τόκων το έτος των 360 ημερών

και επιτόκιο υπερημερίας το Συμβατικό

προσαυξανόμενο κατά τον εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκατοστιαίων μονάδων,
με διάρκεια 24 μηνών από την εκταμίευση του υπολοίπου με 6 – 8 μήνες ανακύκλωση.

Ø

Οι αναλογούντες τόκοι των δανείων θα καταβάλλονται κανονικά.

Ø

Τα δάνεια χορηγήθηκαν με παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία και τον κ. Κ.

Μπουτάρη καθώς και από τη δανειολήπτρια θυγατρική της Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε.
(επί προϊόντων, εμπορικών σημάτων και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων)
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Μέχρι σήμερα εκτός από την ενεχυρίαση των εμπορικών σημάτων, έχουν δοθεί και
εξασφαλίσεις επί αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού ποσού 4.619 χιλ. ευρώ και επί
εμπορικών απαιτήσεων συνολικού ποσού 551 χιλ. ευρώ
Από το δανεισμό αυτό, μέχρι σήμερα έγιναν εκταμιεύσεις των 4.458 χιλ. ευρώ που
αναλύονται σε :
Προκαταβολές

1.377 χιλ ευρώ.

Εφάπαξ χρηματοδότηση

1.889 χιλ. ευρώ

Ανακυκλούμενη χρηματοδότηση

1.192 χιλ. ευρώ

Σύνολο

4.458 χιλ. ευρώ

6.10. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρίας προς τρίτους αναλύονται ως εξής:
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

Όμιλος
31.03.2014

Εταιρία

31.12.2013

31.03.2014

31.12.2013

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές
πελατών

6.737

7.104

Επιταγές πληρωτέες και γραμμάτια

2.367

2.150

195

195

0

0

8.160

8.011

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

9.104

9.254

8.601

8.442

Υποχρεώσεις από φόρους

3.538

3.616

1.218

1,353

Πιστωτές διάφοροι

2.122

2.189

143

143

738

713

35

31

4.573

4.301

35

32

Προβλέψεις εξόδων

464

190

106

35

Προβλέψεις για φορολογικές επιβαρύνσεις

511

511

291

291

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.408

7.904

610

532

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

246

Η δυσκολία ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των άμεσων
υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις
στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων από φόρους και προς ασφαλιστικά ταμεία.
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Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από φόρους» αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2014
31/12/2013
272
91
331
254
34
30
7
7
153
153
85
113
2.656
2.968
3.538
3.616

Υποχρεώσεις από φόρους
ΦΠΑ
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Φόροι αμοιβών τρίτων
Φόρος εισοδήματος
Φόρος & χαρτόσημο αμοιβών ΔΣ
Λοιποί φόροι τέλη
Φόροι ληξ/σμοι βεβαιωμένοι, ρυθμισμένοι
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/3/2014 31/12/2013
39
40
17
14
1
1
7
7
116
116
30
30
1.008
1.145
1.218
1.353

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» αναλύεται ως εξής:

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΙΚΑ τρέχουσες
ΙΚΑ ληξ/σμες οφειλές βεβαιωμένες, ρυθμισμένες
ΤΕΑΠΟΖΟ τρέχουσες
ΤΕΑΠΟΖΟ ληξ/σμες οφειλές βεβαιωμένες, ρυθμισμένες
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2014
31/12/2013
162
296
3.313
2.921
44
34
1.006
1.008
48
42
4.573
4.301

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/3/2014 31/12/2013
7
4
27
27
0
0
0
0
1
1
35
32

Σημειώνουμε ότι στις υποχρεώσεις της εταιρίας περιλαμβάνεται (δάνειο) ποσού 7.986
χιλ. € από θυγατρική της.

6.11. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία
απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε
αναλογιστική μελέτη που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην κατάσταση οικονομικής θέσης, μετά την
υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, έχει ως εξής:

Συνταξιοδοτικές παροχές (σε χιλ. ευρώ)
Υποχρεώσεις ισολογισμού
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)
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Όμιλος
31.3.2014
31.12.2013
857
866
16
99
0
(25)

Εταιρία
31.3.2014
31.12.2013
43
42
1
(54)
0
2
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Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό
(σε χιλ. ευρώ)
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στον ισολογισμό

Όμιλος
31.3.2014 31.12.2013
0
0
0
0
857
866
857
866

Εταιρία
31.3.2014
31.12.2013
0
0
0
0
43
42
43
42

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό
(σε χιλ. ευρώ)
Yπόλοιπο έναρξης
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις Θυγατρικών
Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλ. (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές παραδοχές
Αναλ. (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές
Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους

Όμιλος
31.3.2014 31.12.2013
866
995
0
0
0
0
0
0
16
99
(25)
(205)
857
889
0
0
0
(23)
0
0
0
(23)
857
866

Εταιρία
31.3.2014 31.12.2013
42
92
0
0
0
0
0
0
1
(54)
0
0
43
38
0
0
0
4
0
0
0
4
43
42

Κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς
31.3.2014
3,30
2,00
0,00
0,00

%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων
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31.12.2013
3,30
2,00
0,00
0,00
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Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

6.12. Ετεροχρονισμένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Ο υπολογισμός των ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρίας του ομίλου. Οι αναγνωρισθείσες,
ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανάγονται στις εξής αιτίες:

Όμιλος
1.1-31.03.2014

Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων
των ενσώματων πάγιων στοιχείων σε χρόνο
προγενέστερο των αποτελεσμάτων
Από την άμεση λογιστική απόσβεση άϋλων
περιουσιακών στοιχείων, που φορολογικά
αποσβένονται σε μία πενταετία
Από την άμεση λογιστική αναγνώριση της
απομείωσης της αξίας επενδύσεων, που
φορολογικά εκπίπτεται κατά το χρόνο της
εκποίησης ή εκκαθάρισης της επένδυσης
Από την άμεση λογιστική απόσβεση
επισφαλών ενδοομιλικών απαιτήσεων, που
φορολογικά θα διακανονιστούν κατά την λύση
και εκκαθάριση των επενδύσεων
Από απόσβεση επιχορήγησης (Ν.3299/2004)
παγίων κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση
Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων
προς τους εργαζόμενους, που εκπίπτονται
φορολογικά κατά το χρόνο της καταβολής τους
Από την άμεση λογιστική απόσβεση
επισφαλών απαιτήσεων, που φορολογικά θα
διακανονιστούν μετά την έκδοση τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων
Από την αποτίμηση των ενσώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα - οικόπεδα,
κτίρια) στην εύλογη αξία τους, που φορολογικά
θα διακανονιστεί με την πώληση των
στοιχείων ή με την χρήση τους
Φόροι εισοδήματος, που θα επιβαρύνουν
λογιστικά τις επόμενες χρήσεις

Εταιρία

1.1-31.12.2013

1.1-31.03.2014

1.1-31.12.2013

(558)

(566)

(276)

(276)

58

58

58

58

0

0

1.773

1.773

0

0

886

886

(34)

(34)

0

0

223

225

11

11

1.455

1.478

157

180

(1.720)

(1.720)

(866)

(866)

(577)

(558)

1.742

1.765

Η συμφωνία του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής:
Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 1/1/2013
Φόρος στα αποτελέσματα
Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 31/12/2013
Φόρος στα αποτελέσματα 31/3/2014
Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 31/3/2014

Όμιλος
(358)
155
(355)
(558)
(19)
(577)

Εταιρεία
1.761
202
(198)
1.765
(23)
1.742

Η διάκριση του αναβαλλόμενου φόρου σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος
έχει ως εξής:
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Όμιλος
31/3/2014
31/12/2013
Βραχυπρόθεσμο μέρος
0
0
Μακροπρόθεσμο μέρος
(577)
(558)
Σύνολο
(577)
(558)

Εταιρεία
31/3/2014
31/12/2013
0
0
1.742
1.765
1.742
1.765

6.13. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η θυγατρική «Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» υπήχθει στις διατάξεις του Ν.
3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Στη χρήση 2010, εισέπραξε την πρώτη δόση ποσού 406.500,00 ευρώ. Το υπόλοιπο
ποσό θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση, από τα αρμόδια όργανα ελέγχου,
της επένδυσης. Η δεύτερη δόση θα είναι κατά πολύ μικρότερη λόγω της μείωσης του
συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2014
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Εισπραχθείσες στη χρήση
επιχορηγήσεις
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2013

31.03.2014

31.12.2013

16

48

0

0

0

0

0

0

(4)

(32)

0

0

12

16

0

0

6.14. Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία
Η επιμέτρηση της γεωργικής παραγωγής (σταφύλια οινοποίησης), στην εύλογη αξία
τους, γίνεται από τη Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρίας που διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο
προσωπικό για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Η εύλογη αξία της γεωργικής παραγωγής λαμβάνεται
υπόψη στη συνέχεια ως κόστος πρώτης ύλης, προκειμένου να εφαρμοσθεί το Δ.Λ.Π. 2
«Αποθέματα», δεδομένου ότι η παραγωγή αυτή στο σύνολο της χρησιμοποιείται περαιτέρω
για την παραγωγή των κρασιών.
Στην κλειόμενη περίοδο, δεν υπάρχει επίπτωση στα αποτελέσματα λόγω επιμέτρησης
των

Βιολογικών

Περιουσιακών

Στοιχείων.

Οι

δαπάνες

ανάπτυξης

των

Βιολογικών

Περιουσιακών Στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) ανήλθαν σε € 74 χιλ., οι οποίες
βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου.

6.15. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
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Άλλα έσοδα
Όμιλος
31.03.2014
31.03.2013
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Ενοίκια

Εταιρία
31.03.2014
31.03.2013

43

28

52

44

0

0

20

20

297

4

285

0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

5

30

0

0

Κέρδη από εκποίηση παγίων

2

22

0

0

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

5

0

0

0

Έσοδα από αχρ/τες προβλέψεις

0

0

0

0

352

79

358

64

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Σύνολο

Για αποζημίωση από απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Σπατών έκτασης 1958,32 τ.μ. είχε
επιδικασθεί το ποσό των 67 χιλ. ευρώ το οποίο είχε εμφανιστεί στα έσοδα προηγούμενης
χρήσης. Η τελεσίδικη όμως απόφαση επιδίκασε το ποσό των 352 χιλ. ευρώ σαν αποζημίωση.
Οπότε στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της μητρικής εμφανίζονται 285 χιλ. ευρώ.

6.16. Άλλα έξοδα
Τα άλλα έξοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:
Άλλα έξοδα

Όμιλος
31.03.2014

Εταιρία

31.03.2013

31.03.2014

0

0

0

0

0
30

0
117

0
10

0
24

35

26

0

0

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

2

10

0

0

Συναλλαγματικές διαφορές

0

3

0

0

Ζημιές από εκποίηση παγιων

0

3

0

0

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

15

14

5

0

Σύνολο

82

173

15

24

Πρόβλεψη για απομείωση θυγατρικής
Πρόβλεψη για προσαυξήσεις
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων
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6.17. Εργαζόμενοι στον όμιλο και στην εταιρία και κόστος μισθοδοσίας
Ο αριθμός των εργαζόμενων και το συνολικό κόστος τους, αναλύεται ως εξής:
Όμιλος
Άτομα

31.03.2014

Μισθωτοί

Εταιρία

31.03.2013

31.03.2014

31.03.2013

108

101

3

3

24

25

0

0

Σύνολο

132

126

3

3

Μισθοί και ημερομίσθια

619

645

17

17

Εργοδοτικές εισφορές

163

179

6

3

14

9

1

0

0

0

0

0

Ημερομίσθιοι

Παρεπόμενες παροχές προσωπικού
Αποζημιώσεις απολυομένων
Προυπολ. αμοιβές προσωπικού
Σύνολο

61

0

0

0

857

833

24

20

6.18. Κόστος χρηματοδότησης
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας, περιλαμβάνονται:
Όμιλος

Εταιρία

31.03.2013

31.03.2014

31.03.2014

31.03.2013

Χρεωστικοί τόκοι
Δάνεια τραπεζών

173

183

0

0

20

8

0

0

193

191

0

0

0

0

0

0

193

191

0

0

Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα
Σύνολο
Μείον: Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

6.19. Φόροι εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:
Φόροι εισοδήματος

Όμιλος
31.03.2014

Τρέχον φόρος εισοδήματος

Εταιρία

31.03.2013

31.03.2014

31.03.2013

0

0

0

0

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω
αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στον
υπολογισμό του

(19)

(25)

(23)

(2)

0

(174)

0

(31)

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

(19)

(199)

(23)

(33)

Τον Ιανουάριο 2013 τέθηκε σε ισχύ νέος φορολογικός νόμος (Ν. 4110/2013), σύμφωνα
με τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων αυξήθηκε σε 26% για τις
χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2013 και μετά.
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Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε
χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται,
για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της
λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities).
Δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων
φορολογικών ζημιών της εταιρείας και του ομίλου λόγω της αβεβαιότητας ως προς την
ανακτησιμότητά τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών
θα αναγνωρισθεί εάν αρθεί η εν λόγω αβεβαιότητα και στο βαθμό που θα κριθούν ανακτήσιμα.
Οι φορολογικές δηλώσεις, για τις κατωτέρω παρατιθέμενες χρήσεις, των εταιρειών του
Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.

Εταιρία
ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E.
MΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΥΜΗ Α.Ε.
ΜΙΔΑΣ Α.Ε.
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
MILLESSIME S.A.S

Εκκρεμείς φορολογικές χρήσεις
2010
2005 έως και 2010
2009 και 2010
2010
2010
2010
2007 έως και 2012

Για τη χρήση 2013 η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της με έδρα την Ελλάδα, (εκτός
δηλαδή της MILLESIME SAS που έχει έδρα την Γαλλία), έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.
5 Ν. 2238/1994. Οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά
πιστοποιητικά

προβλέπεται

να

χορηγηθούν

μετά

τη

δημοσίευση

των

οικονομικών

καταστάσεων της περιόδου. Αν με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις των Εταιρειών και του Ομίλου. Οι χρήσεις 2011 και 2012, ομοίως
έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Λογιστή.
Η μητρική εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ» στη χρήση 2011
τακτοποιήθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2000 – 2009 με τη περαίωση του Ν. 4002/11 και
του Ν. 3888/2010, αντί ποσού 65.152,52 ευρώ και μέχρι την 31.12.2012 καταβλήθηκε ποσό
26.061,00 ευρώ.
Στη χρήση 2010 οι θυγατρικές εταιρίες ΜΙΔΑΣ ΑΕ, ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΚΑΜΠΑΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, είχαν τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 με την περαίωση
του Ν. 3888/2010.
Η θυγατρική εταιρία ΚΥΜΗ ΑΕ στη χρήση 2010 επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με το
ποσό της περαίωσης ήτοι, 9.012,00 ευρώ, κατέβαλε όμως μόνο την 1η δόση ποσού 1.842,40
ευρώ, και, πιθανόν να χάσει την φορολογική τακτοποίηση για τις χρήσεις 2006 έως και 2008.
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Δεδομένων ότι οι εταιρίες του ομίλου αφενός μεν έχουν σωρευμένες ζημίες και αφετέρου
έχουν σχηματίσει σχετικές προβλέψεις, δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις, από
ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, που να ασκούν ουσιώδη επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

6.20. Επιμερισμός των Αποσβέσεων
Ο επιμερισμός των αποσβέσεων που παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής:
Όμιλος
31.03.2013

31.03.2014

Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης
Σύνολο

Εταιρία
31.03.2014

31.03.2013

93

112

0

0

57

65

12

12

150

177

12

12

7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη, καθώς επίσης και οι αμοιβές και
συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής :

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Όμιλος
0
0
0
0
221
0
0

Εταιρία
72
0
8.160
8.486
71
0
0

Από τη μητρική εταιρεία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης
οφειλόμενων ποσών από συνδεδεμένα μέρη ποσού 5.200 χιλ. €.

8. Λοιπές πληροφορίες
Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 είχε σαν θέματα για λήψη απόφασης
μεταξύ άλλων και τα:
α) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της
07.04.2011 αποφάσισε να εισηγηθεί αύξηση του Μ.Κ. κατά 500.000,00 ευρώ)
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γ) Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. κατά το αρθρο 9 του Ν. 3016/2002),
Λόγω έλλειψης απαρτίας, για τα θέματα αυτά δεν υπήρξε απόφαση και αποφασίσθηκε να
συζητηθούν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική στις 20.07.2011 που επίσης αναβλήθηκε για τις
09.08.2011 και μετά από αίτημα μετόχου με ποσοστό τουλάχιστον 5 % αποφασίστηκε η
η

αναβολή λήψης αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων για την 3 επαναληπτική την 8.9.2011.
Ø

η

Οι αποφάσεις που έλαβε η 3 επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία

συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) μέτοχοι κατέχοντες 9.603.977 κοινές
μετοχές ήτοι ποσοστό 37,79%, ήταν:
α) Να μην συζητηθεί το θέμα της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου
β) Να αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών, κατά 501.000,00 ευρώ με την
έκδοση 835.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ, η διάθεση των οποίων θα γίνει
κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους, κοινούς και προνομιούχους, με αναλογία μιας νέας
μετοχής για κάθε 32 παλαιές
γ) Ενέκρινε την Έκθεση του Δ.Σ. κατά το αρθρο 9 του Ν. 3016/2002),
Ø

Την 28.12.2011 η Εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το

επενδυτικό κοινό, ότι η αποφασισθείσα στις 8.9.2011 στην γ΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 501.000 ευρώ θα
ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2012 και ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της
ανωτέρω διαδικασίας είναι τυπική και οφείλεται στην μη ακύρωση εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών των 233.710 ίδιων μετοχών. Η ακύρωση αποτελεί προϋπόθεση για την ανωτέρω
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και θα υλοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2012.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της από 28.12.2011 ανακοίνωσης της Εταιρείας
περί μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως την 31/12/2011, ώστε να μην
πληρούται το κριτήριο των ζημιών μεγαλύτερων από το 30% των ιδίων κεφαλαίων, αποφάσισε
τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης, κατ' εφαρμογή του
Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.4. παραγ. 1β) και μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης
αυτής.
Η ένταξη των μετοχών της εταιρίας στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη
συνεδρίαση της 29ης Δεκεμβρίου 2011.
Ø

Στη συνέχεια την 07.02.2012, η Εταιρεία με ανακοίνωση του Δ.Σ. ενημέρωσε το

επενδυτικό κοινό, ότι η αποφασισθείσα στις 8.9.2011 στην γ΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω
παρέλευσης του χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται στις παραγράφους 3 & 4 του
άρθρου 11 του Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.
Β) Η Μητρική Εταιρεία με απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
26/10/2012 παρέσχε εγγύηση σε σύμβαση μεταξύ της θυγατρικής της εταιρεία Ι. Μπουτάρης &
Υιός Οινοποιητική Α.Ε. και της Reds Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών
για οφειλή της θυγατρικής ύψους 1.600 χιλ. €.
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Γ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.06.2013 ασχολήθηκε και αποφάσισε
μεταξύ των άλλων και για:
1). Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012. Επίσης εγκρίθηκαν οι
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 καθώς και οι σχετικές
Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης..
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.
3). Εγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου..
4). Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται
από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη
του

Κωνσταντίνου,

Χριστίνα

Μπουτάρη

του

Κωνσταντίνου,

Ελένη

Μπουτάρη

του

Κωνσταντίνου, Φανή Στ. Μπουτάρη, Ελευθέριο Αρτόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου
Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016/2002, όπως ισχύει, οι
κ.κ. Ελευθέριος Αρτόπουλος και Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου..
5). Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως σε τραπεζική σύμβαση της θυγατρικής εταιρίας Ι.
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε..
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10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
Βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με εταιρεία του κλάδου Οινοποιίας για
την προώθηση προϊόντων μας.
Μετά την 31.3.2014 λήφθηκε απόφαση από τα αρμόδια όργανα προμηθευτή μας για τη
διαγραφή υποχρέωσης προς αυτόν. Εντός των ημερών θα συνυπογράψουμε και το σχετικό
έγγραφο. Το ύψος της ωφέλειας ανέρχεται σε 500 χιλ. €.
Μετά

την

δημοσίευση

των

Αναδιατυπωμένων

Οικονομικών

Καταστάσεων

της

31.12.2013, αναμένεται εντός των ημερών η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των
μετοχών.
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2014, τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Στενήμαχος, 28 Μαΐου 2014
Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος. Σ. Μπουτάρης
(ΑΔΤ ΑΒ/050163)

Το μέλος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μαρίνα Κ.Μπουτάρη

Ηλίας Α. Χωρεμιώτης

(ΑΔΤ ΑΕ/049863)

(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921)
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000
Έδρα: Στενήμαχος, 59200 Νάουσα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Μαρτίου 2014
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να
ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
Αρμόδια Αρχή:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Μέλη Δ.Σ :

www.boutarigroup.gr
Στενήμαχος - Νάουσα
8514/06/Β/86/002
Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κων/νος Σ. Μπουτάρης,
Αντιπρόεδρος Φανή Σ. Μπουτάρη,
Μαρίνα Κ. Μπουτάρη,
Χριστίνα Κ. Μπουτάρη,
Ελένη Κ. Μπουτάρη,
Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος,
Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου:

28 Μαΐου 2014
Συλεούνης Δ. Κωνσταντίνος (ΑΜ. ΣΟΕΛ 14831)
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (ΑΜ. ΣΟΕΛ 125)
Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2014

31.12.2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2014

31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

21.050
33
26
17.521
4.673
2.395
45.698

21.154
39
26
18.016
4.484
1.987
45.706

7.101
0
20.429
0
1.842
1.867
31.240

7.113
0
20.452
0
1.838
1.532
30.936

16.032
(14.978)
1.053
(157)
896
0
1.445
22.306
21.050
44.801

16.032
(14.661)
1.370
(146)
1.224
0
1.440
22.267
20.775
44.482

16.032
4.736
20.768
0
20.768
0
43
0
10.429
10.473

16.032
4.534
20.566
0
20.566
0
42
0
10.328
10.370

45.698

45.706

31.240

30.936

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01-31.03.2014

01.01-31.03.2013

01.01-31.03.2014

01.01-31.03.2013

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

2.695
0
2.695
812

2.332
0
2.332
678

0
0
0
0

0
0
0
0

0
(74)
738

0
(52)
626

0
0
0

0
0
0

(117)

(569)

225

(83)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

(310)

(760)

225

(83)

(329)
(317)
(11)
0
(329)
(317)
(11)
(0,0128)

(959)
(957)
(2)
0
(959)
(957)
(2)
(0,0387)

202
202
0
0
202
202
0
0,0082

(116)
(116)
0
0
(116)
(116)
0
(0,0047)

33

(392)

237

(71)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κατόχους μετοχών μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατόχους μετοχών μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Αγορά ιδίων μετοχών
Ακύρωση ιδίων μετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013
αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2014

31.03.2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2014

31.03.2013

1.224
(329)
0
0
0

5.198
(959)
0
0
0

20.566
202
0
0
0

21.370
(116)
0
0
0

896

4.239

20.768

21.253

IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Έμμεση μέθοδος)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιέs) επενδυτικήs δραστηριότηταs
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.03.2014 01.01-31.03.2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-31.03.2014
01.01-31.03.2013

(310)

(760)

225

(83)

150
(9)
0
(2)
(4)
193

177
(91)
0
(4)
(10)
191

12
1
0
0
0
0

12
2
0
0
0
0

495
(667)
269

118
2.836
(2.359)

0
(339)
101

0
(45)
85

(162)
0

(293)
0

0
0

0
0

(48)

(195)

0

(29)

(40)
2
0
(38)

(7)
4
0
(3)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
20
(11)

0
114
(8)

0
0
0

0
0
0

9

106

0

0

(77)
249
171

(91)
371
279

0
4
4

(29)
34
6

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του ομίλου και της εταιρίας αναλύονται
στη
σημείωση
6.19
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου.
3. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
ΟΜΙΛΟΣ
-υποθέσεις της παραπάνω περίπτωσης 2
0
-ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
220
-λοιπες προβλέψεις (πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης)
857

ΕΤΑΙΡΙΑ
0
0
43

4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: για την εταιρία 3 άτομα (έναντι 3 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου) και για τον όμιλο 132
άτομα ( έναντι 126 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου).
5. Το σύνολο των μετοχών της μητρικής που κατέχονται από την ίδια στη λήξη της περιόδου, ανέρχονται σε 447.551 κοινές μετοχές και η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε € 53
χιλ. (1,77% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας)
Οι 447.551 κοινές μετοχές αγοράσθηκαν στο διάστημα 24.8.2011 έως 31.12.2012 σε υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά
με την αγορά ιδίων μετοχών. Στο πλαίσιο των εν λόγω αποφάσεων, η Εταιρεία κατά το διάστημα από 24.8.2011 μέχρι την 31.12.2012 αγόρασε 447.551 ίδιες μετοχές,
συνολικής αξίας € 53 χιλ..
6. Στη σημείωση 1.2 των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναλυτική περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται (επωνυμία, χώρα της καταστατικής έδρας,
ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στο μετοχικό τους κεφάλαιο, μέθοδος ενσωμάτωσης), όλων των θυγατρικών εταιριών του ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
7. Δεν υπάρχουν εταιρίες οι οποίες ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί, είτε
στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
8. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιριών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη χρήση ή περίοδο.
9. Οι συναλλαγές του ομίλου και της εταιρίας με τις θυγατρικές εταιρίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24

31.03.2014
Όμιλος
0
0
0
0
221
0
0

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Εταιρία
72
0
8.160
8.486
71
0
0

10. Σε ακίνητα μητρικής καθώς και μιας θυγατρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 61 εκατ., για εξασφάληση τραπεζικών υποχρεώσεων.
11. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013.
12. Με κριτήριο τη σχέση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2010 προς τα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2010, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την ένταξη
των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από την 29.12.2011
13. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αφορά τη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις πραγματοποιηθείσες
ζημίες των τελευταίων χρήσεων, στην έλλειψη ρευστότητας, στις αρνητικές ταμιακές ροές, στην ανακατάταξη μακροπρόθεσμου δανεισμού σε βραχυπρόθεσμο,
στο επιχειρηματικό σχέδιο και στις διαπραγματεύσεις με δανείστριες τράπεζες για αναχρηματοδότηση. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της µη επιτυχούς ολοκλήρωσης
της διαδικασίας αναχρηματοδότησης της Εταιρείας και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που είναι η βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του
επιχειρηματικού σχεδίου, υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του ομίλου.
14. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.και Δ/νων Σύμβουλος

Στενήμαχος, 28 Μαΐου 2014
Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
(ΑΔΤ ΑΒ/050163)

Μαρίνα Κ. Μπουτάρη
(ΑΔΤ ΑΕ/049863)

Ηλίας Α.Χωρεμιώτης
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921
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