Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΜΠΟΥΤΑΡΗ
ΟΜΙΛΟΣ
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε.
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000
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Αναφοράς.
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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 συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της Εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 και τις σχετικές
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής
θέσης και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες

επεξηγηματικές

σημειώσεις,

που

συνθέτουν

την

ενδιάμεση

συνοπτική

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 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 συνοπτικής
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 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης όπου αναγράφονται : α) Ότι κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015, τα ίδια κεφάλαια του
ομίλου είναι αρνητικά και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, και του ομίλου
υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού αυτών. β) Θυγατρική εταιρεία, δεν τήρησε
τους συμβατικούς όρους στην αποπληρωμή μακροπρόθεσμων 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 της θυγατρικής
εταιρείας, το οποίο εκπονήθηκε από διεθνή ελεγκτικό οίκο, το οποίο θέτει σαν προαπαιτούμενα την
χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και τη ρύθμιση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. δ) Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας ο όμιλος
βρίσκεται σε διαβούλευση με πιστώτριες τράπεζες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής
υφιστάμενων δανείων, για ανανεώσεις δανειακών συμβάσεων και για νέα χρηματοδότηση και
παράλληλα ρύθμισε οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Κατά συνέπεια, οι
ανωτέρω συνθήκες, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει
σημαντική αμφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας
και του ομίλου. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ Π. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14531
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 30η Σεπτεμβρίου 2015

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.09.2015

31.12.2014

30.09.2015

31.12.2014

6.1
6.2
6.3
6.4
6.12

18.761
615
24
0
0
35
19.435

19.113
343
37
0
0
26
19.520

4.598
0
0
18.813
2.321
4
25.735

4.669
0
0
18.813
2.358
4
25.844

6.5
6.6

16.603
4.852

17.737
4.822

0
1.863

0
1.855

6.6
6.7

9
3.207
261
24.933

9
2.722
251
25.540

3
1.560
4
3.429

3
1.610
3
3.471

44.368

45.060

29.165

29.315

6.8.1
6.8.1
6.8.1

16.032
23.348
(53)
14.074
(55.605)
(2.205)
(175)
(2.379)

16.032
23.348
(53)
14.249
(54.963)
(1.388)
(165)
(1.553)

16.032
23.348
(53)
6.810
(27.933)
18.203
0
18.203

16.032
23.348
(53)
6.839
(27.628)
18.537
0
18.537

6.9
6.12

0
540

0
465

0
0

0
0

6.11
6.13

884
6.700
8.125

832
0
1.297

25
1.065
1.089

24
0
24

6.10
6.9
6.10
6.10

8.608
23.995
1.522
4.497
38.622
46.747

9.005
23.872
3.957
8.481
45.315
46.612

8.979
0
333
560
9.872
10.961

8.856
0
1.227
671
10.754
10.778

44.368

45.060

29.165

29.315

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.

6

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

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

1.1.-30.9.2014
9.169
0
9.169
(6.231)
2.938

1.7.-30.9.2015
3.006
0
3.006
(1.996)
1.011

1.7.-30.9.2014
2.970
0
2.970
(2.030)
940

1.1.-30.9.2015
0
0
0
0
0

1.1.-30.9.2014
0
0
0
0
0

1.7.-30.9.2015
0
0
0
0
0

1.7.-30.9.2014
0
0
0
0
0

6.14

245

358

74

15

0

0

0

0

6.14

(211)
3.174
1.074
(271)
(2.745)
(1.399)

(264)
3.032
751
(376)
(2.510)
(1.193)

(57)
1.028
123
(123)
(833)
(449)

(90)
865
204
(147)
(800)
(405)

0
0
542
(282)
0
(489)

0
0
523
(165)
0
(396)

0
0
58
(6)
0
(174)

0
0
78
(85)
0
(124)

(168)
(516)
(684)
32
(652)
(642)
(10)

(295)
(753)
(1.049)
(191)
(1.240)
(1.183)
(57)

(255)
(2)
(256)
102
(154)
(150)
(4)

(283)
(248)
(531)
(120)
(651)
(610)
(41)

(229)
0
(229)
(76)
(305)
(305)
0

(38)
0
(38)
(22)
(60)
(60)
0

(121)
0
(121)
(2)
(123)
(123)
0

(131)
0
(131)
1
(130)
(130)
0

(175)
(175)

0
0

(175)
(175)

0
0

(29)
(29)

0
0

(29)
(29)

0
0

(827)
(817)
(10)

(1.240)
(1.183)
(57)

(329)
(325)
(4)

(651)
(610)
(41)

(334)
(334)
0

(60)
(60)
0

(152)
(152)
0

(130)
(130)
0

(0,0260)

(0,0478)

(0,0061)

(0,0247)

(0,0123)

(0,0024)

(0,0050)

(0,0053)

293

129

(101)

(151)

(157)

(2)

106

(119)

6.15
6.16

6.18
6.19

Αναβαλλόμενοι φόροι
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 μετοχήβασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1.-30.9.2015
9.152
0
9.152
(6.012)
3.140

6.8.3

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 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΟΜΙΛΟΥ
Μετοχικό
Κεφάλαιο
16.032

Υπέρ το
άρτιο
23.348

Λοιπά
αποθεματικά
17.842

Αποτελέσματα
εις νέο
(55.798)

Ίδιες
Μετοχές
(53)

Σύνολο
1.370

Αποθεματικό
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
Αγορά ιδίων μετοχών
Υπόλοιπα 30.09.2014

0
0
0
16.032

0
0
0
23.348

3
0
0
17.845

(3)
(1.183)
0
(56.984)

0
0
0
(53)

Υπόλοιπα 01.01.2015
Αναβαλλόμενος φόρος
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
Αγορά ιδίων μετοχών
Υπόλοιπα 30.09.2015

16.032
0
0
0
16.032

23.348
0
0
0
23.348

14.249
(175)
0
0
14.074

(54.963)
0
(642)
0
(55.605)

(53)
0
0
0
(53)

Υπόλοιπα 01.01.2014

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων
1.224

0
(1.183)
0
188

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές
(146)
0
(57)
0
(203)

(1.388)
(175)
(642)
0
(2.205)

(165)
0
(10)
0
(175)

(1.553)
(175)
(652)
0
(2.379)

0
(1.240)
0
(15)

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΤΑΙΡΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο
16.032
0
0
16.032

Υπέρ το
άρτιο
23.348
0
0
23.348

Λοιπά
αποθεματικά
11.567
0
0
11.567

Αποτελέσματα
εις νέο
(30.327)
(60)
0
(30.387)

Ίδιες Μετοχές
(53)
0
0
(53)

Σύνολο Καθαρής
Θέσης
20.566
(60)
0
20.506

Υπόλοιπα 01.01.2015

16.032

23.348

6.839

(27.628)

(53)

18.537

Αναβαλλόμενος φόρος
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
Αγορά ιδίων μετοχών
Υπόλοιπα 30.09.2015

0
0
0
16.032

0
0
0
23.348

(29)
0
0
6.810

0
(305)
0
(27.933)

0
0
0
(53)

(29)
(305)
0
18.203

Υπόλοιπα 01.01.2014
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
Αγορά ιδίων μετοχών
Υπόλοιπα 30.09.2014

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 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

ΟΜΙΛΟΣ
Σημ

1.1-30.09.2015

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1-30.09.2014

1.1-30.09.2015

1.1-30.09.2014

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
Απόκτηση 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

(684)

(1.049)

(229)

(38)

461
117

424
174

71
14

36
137

(245)

(358)

0

0

(2)
0
516

(108)
(8)
753

0
0
0

0
0
0

1.127
(525)

1.337
(1.124)

0
42

0
(310)

(242)

(30)

101

335

(50)
0

(267)
0

0
0

0
0

473

(256)

1

160

0
(122)

0
(104)

0
0

(160)
0

2

143

0

0

0

0

0

0

(120)

39

0

(160)

0
298
(641)

0
563
(203)

0
0
0

0
0
0

343

359

0

0

10

142

1

0

251

249

3

4

261

391

4

4

6.9

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 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος
Μπουτάρη Κ.Χριστίνα
Μπουτάρη Κ.Ελένη
Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος
Αρτόπουλου Ι. Αναστασία

Έδρα Εταιρίας:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
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
μη εκτελεστικό
μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(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 30 Σεπτεμβρίου 2015
(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 30 Σεπτεμβρίου 2015, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
η

Εταιρίας την 27 Νοεμβρίου 2015.

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 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΔΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

100,00%

Στενήμαχος
Δήμου Νάουσας
- Ημαθίας

99,37%

Πικέρμι-Αττικής

100,00%

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
2. ΜΙΔΑΣ ΑΕ

3. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

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 30 Σεπτεμβρίου 2015
(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 30 Ιουνίου
2015, 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 μηχανήματα, τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και ορισμένα
χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασμένη 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 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου
2014 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 30η Σεπτεμβρίου 2015 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας,
υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό 6.443 χιλ. € και σε
επίπεδο ομίλου κατά 13.689 χιλ. €

και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά

κατά 2.379 χιλ. ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 2014 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου επίσης είναι
αρνητικά κατά 1.553 χιλ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας,
υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό 7.283 χιλ. € και σε
επίπεδο ομίλου κατά 19.775 χιλ. €.. Σημειώνουμε όμως, ότι στις υποχρεώσεις της εταιρείας,
περιλαμβάνεται και υποχρέωση προς θυγατρικές της εταιρείες ύψους την 30.09.2015, 8.698
χιλ. € και κατά την 31.12.2014 ύψους 8.495 χιλ. €. Η μείωση των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων οφείλεται, στο ότι, έχουν ρυθμισθεί οφειλές προς το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία με τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 σε 100 μηνιαίες δόσεις.
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
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μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων), οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην
κατηγορία Επιτήρησης. Συγκεκριμένα, παρά την επικρατούσα κατά στο εννεάμηνο του 2015
οικονομική αβεβαιότητα, οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 652 χιλ ευρώ για τον όμιλο έναντι
1.240 χιλ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2014. Η εταιρεία στο εννεάμηνο του 2015 είχε ζημιές
ανερχόμενες στο ποσό των 305 χιλ ευρώ έναντι ζημιών ποσού 60 χιλ ευρώ της ίδιας περιόδου
του 2014. Οι ζημιές της χρήσεως 2014 ανήλθαν στο ποσό των 2.180 χιλ για τον όμιλο, και
στο ποσό των 290 χιλ ευρώ για την εταιρεία. Οι ταμιακές ροές στη χρήση 2014 ήταν αρνητικές
ενώ στην κλειόμενη περίοδο είναι θετικές.
Η ζημιογόνος δραστηριότητα οφείλεται κυρίως στον περιορισμό της ζήτησης
καταναλωτικών αγαθών, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, που έχει σαν
αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας κατά τις τελευταίες
χρήσεις σε σχέση με τη χρήση 2009 και δεν έχει σχέση με απώλεια κάποιας μεγάλης αγοράς ή
κάποιου σημαντικού πελάτη.
Οι πρώτες θετικές ενδείξεις για ανάκαμψη του ομίλου υπήρξαν από την χρήση 2013.
Συγκεκριμένα το 2013, παρά τη μείωση, σε σχέση με τη χρήση του 2012, 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, κατά 1.282 χιλ. ευρώ, το
μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες βελτιώθηκε κατά 519 χιλ. ευρώ (ποσοστό 17,80%) και τα
καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία 3.061 χιλ ευρώ έναντι 3.306 χιλ. ευρώ
στη χρήση 2012 (μειωμένες ζημίες κατά 7,41%). Και τα δεδομένα πάντως του 2014 για τη
θυγατρική αυτή, μας επέτρεψαν να αισιοδοξούμε. Συγκρίνοντας τη χρήση 2014 με το 2013
βλέπουμε ότι ο τζίρος αυξήθηκε κατά 661 χιλ

ευρώ ( 5,60%) με μείωση του κόστους

πωληθέντων κατά 549 χιλ ευρώ (6,47%), το

Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως (των μη

βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 1.210 χιλ ευρώ (36,42%) και το μικτό αποτέλεσμα από
τις δραστηριότητες (κέρδος) βελτιώθηκε κατά 1.217 χιλ ευρώ (35.42%). Οι ζημίες
εκμεταλλεύσεως

προ

φόρων

χρηματοδοτικών

και

επενδυτικών

αποτελεσμάτων

και

αποσβέσεων, στη χρήση 2014, ανήλθαν στο ποσό των 153 χιλ. ευρώ έναντι 1.516 χιλ. ευρώ το
2013. Δηλαδή βελτιώθηκαν κατά

1.363 χιλ, ευρώ (89,92%).

Βελτιωμένα είναι και τα

αποτελέσματα (ζημιές) προ και μετά από φόρους κατά 1.446 χιλ ευρώ (47,26%) και 1.082 χιλ
ευρώ (38,77%) αντίστοιχα. Οι ζημιές της θυγατρικής εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε, στο εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν στο ποσό των 378 χιλ. ευρώ έναντι
898 χιλ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2014. Το Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες για
την ίδια περίοδο, είναι κέρδη 3.114 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 3.045 χιλ ευρώ της αντίστοιχης
περιόδου το 2014.
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
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αποτελεσμάτων, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την επίτευξη των
επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας καθώς δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να διακόψει
την λειτουργία της ή τη λειτουργία της θυγατρικής Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Α.Ε..
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. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, υπεγράφησαν οι παρακάτω συμφωνίες.
Η πρώτη είναι με εταιρεία του κλάδου και προσβλέπει στην αύξηση των εξαγωγών και
στην ενίσχυση της παρουσίας μας στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η συμφωνία αυτή
άρχισε να υλοποιείται.
Η δεύτερη συμφωνία έχουμε συνάψει είναι με την Κινέζικη Κρατική Εταιρεία Τροφίμων
και Ποτών (COFCO) και εμπορικούς οίκους που εδρεύουν στη Κίνα και αφορούν εξαγωγές
κρασιών μας στην Κίνα το συνολικό ύψος των οποίων μέχρι το 2019 θα ανέρθει στο ποσό των
50 εκατ. $ U.S.A.. Η υλοποίηση της συμφωνίας άρχισε από τον Οκτώβριο του 2014. Μέχρι
την 31.12.2014 είχαν γίνει πωλήσεις συνολικού ποσού 156 χιλ ευρώ και στο εννεάμηνο του
2015 οι πωλήσεις αυτές ανήλθαν στο ποσό των 448 χιλ. ευρώ. Βλέπουμε ότι η υλοποίηση της
συμφωνίας τώρα στην αρχή προχωράει με αργούς ρυθμούς.

Συμμετέχουμε (μέσω ΚΟΑ)

επίσης στην υλοποίηση της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – Κίνας για την προώθηση και
καθιέρωση του ελληνικού κρασιού στην κινέζικη αγορά.
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, από την προηγούμενη
χρήση, 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 στη χρήση 2013, κατατάξαμε αυτόν τον μακροπρόθεσμο δανεισμό ποσού 10.726 χιλ.
ευρώ στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων της δανειολήπτριας θυγατρικής
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., τα οποία την 30.09.2015 ανέρχονται στο ποσό
των 23.804 χιλ. ευρώ, έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις και από την μητρική εταιρεία (υποθήκες επί
ακινήτων και επί εμπορικών σημάτων).
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Την 26.06.2015, με την Τράπεζα ALPHA (ΑΛΦΑ) υπογράφηκε, πρόσθετη πράξη
αναγνωρίσεως – ρυθμίσεως οφειλής, για συνολικό ποσό € 2.911 χιλ., με επιτόκιο Euribor έξι
(6) μηνών, πλέον περιθωρίου τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως, πλέον της εκάστοτε
προβλεπόμενης εισφοράς του Ν. 128/75 (0,6%). Η εξόφληση του ποσού πρέπει να γίνει μέχρι
την 20.01.2016 (κεφάλαιο € 2.911 χιλ. πλέον τόκοι).
Έχει υπογραφεί, εντός του 2015, με τράπεζα οι οφειλές προς την οποία ανέρχονται την
31.12.2014 σε 7.211 χιλ ευρώ (ποσοστό 30,48% του τραπεζικού δανεισμού), συμβάσεις
ανανέωσης οφειλών προς την τράπεζα ποσού 5.254 χιλ. ευρώ μέχρι την 18.11.2015 με
επιτόκιο 3,31% πλέον εισφοράς ν. 128/75 0,6%. Για τις συμβάσεις αυτές έχει αιτηθεί ανανέωση
και από τις ενδείξεις που έχουμε το αίτημά μας αυτό θα ευοδωθεί.
Η εταιρεία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες με στόχο την επίτευξη της
αναγκαίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και την ενίσχυση της ρευστότητας της. Η
εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού είναι
ζωτικής σημασίας για τον όμιλο και θα λύσει αρκετά από τα προβλήματα που αναφύονται λόγω
κυρίως της έλλειψης ρευστότητας.
Οι ενδείξεις, για ευόδωση των συζητήσεών και με τις υπόλοιπες τράπεζες, είναι θετικές
Η εταιρεία εκτιμά ότι οι προσπάθειές προς

την κατεύθυνση αυτή θα έχουν το επιθυμητό

αποτέλεσμα, σε αντίθετη περίπτωση όμως, η οικονομική κατάσταση του ομίλου θα είναι πάρα
πολύ δύσκολη.
Για τους προαναφερόμενους λόγους (υπογραφή νέων συμβάσεων με τις κυριότερες
τράπεζες και αναμονής για υπογραφή με τις υπόλοιπες) πιστεύουμε ότι οι τράπεζες δεν θα
κάνουν χρήση της συμβατικής δυνατότητας που έχουν για άμεση είσπραξη ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τακτοποίηση, των ληξιπρόθεσμων δανείων.
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 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.
Σημειώνουμε ότι οι προμήθειες από το εξωτερικό δεν είναι σημαντικές ώστε να μας
επηρεάζει ο έλεγχος κεφαλαίων που έχει επιβληθεί.
Σχετικές 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, η εταιρία και ο όμιλος έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές τους, στα πλαίσια του νέου νόμου.
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Από το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) το οποίο συνέταξε μεγάλος διεθνής οίκος,
το οποίο όμως δεν είναι το τελικό αλλά ‘‘σχέδιο προς συζήτηση’’ και παραδόθηκε και στις
πιστώτριες τράπεζες, προκύπτει ότι ο όμιλος θα ανακάμψει 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. Πιστεύουμε ότι οι ρυθμίσεις οφειλών από φόρους – τέλη
και ασφαλιστικούς οργανισμούς που έγιναν με το νέο νομικό πλαίσιο, θα μας βοηθήσουν να
επιτύχουμε τον προαναφερόμενο στόχο του επιχειρηματικού σχεδίου.
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 Εταιρείας.
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. Για άλλη
θυγατρική μας (με ποσοστό 72,10%) 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 430 χιλ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας κάποιο στοιχείο που να μπορεί να εγείρει
σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα συνέχισης της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας
και του ομίλου.
Έχουμε την πεποίθηση, ότι μετά αφενός μεν, τη διαφαινόμενη εξομάλυνση των σχέσεων
Ελλάδας – Ε.Ε. με την εφαρμογή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πλειονότητας των πολιτικών

18

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
κομμάτων, του τρίτου προγράμματος οικονομικής βοήθειας, η μέχρι σήμερα πορεία
υλοποίησής του φαίνεται να κινείται εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου, θα υπάρξει σταδιακή
αποκατάσταση της ρευστότητας, του τραπεζικού συστήματος και ακολούθως ανάκαμψη της
οικονομίας και αφετέρου 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 και επειδή προσμένουμε στη σταθεροποίηση των οικονομικών συγκυριών της χώρας
και, σίγουρα δεν είναι στις προθέσεις της διοίκησης της Εταιρείας να διακόψει τη λειτουργία της
ή τη λειτουργία της θυγατρικής της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε, οι παρούσες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του συνόλου των δανείων της θυγατρικής
της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε, καθώς και η αβεβαιότητα που συνδέεται με
την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του ομίλου.

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.
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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:

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
9.081.960,49
47.483,98
22.624,95
0,00
0,00
9.152.069,42

%
99,234%
0,519%
0,247%
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.
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ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΞΙΑ
ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α-Β ΑΕ
619.240,18
10,42%
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
358.362,48
6,03%
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ Μ & Α & ΣΙΑ ΕΕ
351.103,14
5,91%
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε.
237.397,20
3,99%
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕΕ
148.330,46
2,50%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ(AEGEAN AI
123.486,04
2,08%
ΥΙΟΙ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΠΕ
118.887,21
2,00%
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
117.078,52
1,97%
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
106.721,74
1,80%
ΝΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ
104.104,07
1,75%

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1732029
1472024
5061142
5062006
1662026
1463010
5051060
1442009
1652025
5311082

0009147
0009520
0009254
0009029
0009095
0009532
0009139
0009034
0009390
0009025

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

5.943.172,93
3.415.859,09
2.527.313,84
42,52%

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

TERLATO WINES INTERNATIONAL
M.BOUTARI & CO LIMITED
PHOTOS PHOTIADES DISTRIB. LTD
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO
ELFO - ILIAS FOTIADIS
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E.
TSANTOS IMPORT EXPORT B.V.
EURAGORA SPRL.
SANI S.C.
SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

488.859,42
447.766,20
343.975,31
179.541,16
171.369,11
111.210,23
90.071,73
66.896,00
65.287,53
54.288,05

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
17,78%
16,29%
12,51%
6,53%
6,23%
4,04%
3,28%
2,43%
2,37%
1,97%

2.749.469,49
2.154.895,14
594.574,35
21,63%

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.

2.7. Ενσώματα πάγια
Στη χρήση 2014 έγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας και του ομίλου καθώς
και των μηχανημάτων της θυγατρικής εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 01.01.2014.
Ο προσδιορισμός της ευλογης αξίας των παγίων που αναπροσαρμόστηκαν (οικόπεδα,
κτίρια και μηχανήματα) έγινε από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή (σημείωση 6.1).
Μέχρι τη χρήση 2013, τα ενσώματα πάγια, εκτός των κτιρίων και γηπέδων, αποτιμώνται
στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Στη χρήση 2014 τα ενσώματα πάγια, εκτός των
κτιρίων και γηπέδων και των μηχανημάτων, αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις
αποσβέσεις Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων. Ως αξία κτήσεως των μεν ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών με
ημερομηνία αναφοράς την 01.01.2004, των δε μηχανημάτων για τη χρήση 2014 η εύλογη αξία
αυτών με ημερομηνία αναφοράς την 01.01.2014. Οι προαναφερόμενες εύλογες αξίες
προσδιορίσθηκαν από

πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή. Μεταγενέστερες δαπάνες

καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όμιλο και το κόστος τους
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’
αποτελέσματα. Τα οικόπεδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία και δεν αποσβένονται. Οι διαφορές
αναπροσαρμογής (πλεόνασμα) αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της
αξίας λόγω αναπροσαρμογής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν
καλύπτεται από αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, μειωμένες με την αναλογούσα
αναβαλλόμενη φορολογία.
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8.692.642,42
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3.121.888,19
35,91%
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Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Η διαφορά μεταξύ λογιστικής
αξίας τους και τιμήματος πώλησης αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Τυχόν
αποθεματικό αναπροσαρμογής, μεταφέρεται κατά τη διαγραφή των ακινήτων κατ’ ευθείαν στα
αποτελέσματα εις νέον.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο στον χρόνο της εκτιμώμενης
υπόλοιπης διάρκειας, ωφέλιμης ζωής. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι
συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής:
Κατηγορία

Ωφέλιμη ζωή (έτη)

Κτίρια

13 - 50

Μηχανολογικός εξοπλισμός

3 - 30

Λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα)

5

Αυτοκίνητα – Οχήματα

5

Μηχανογραφικός εξοπλισμός

6-7

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός

6-7

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές
αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσώματων
παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Στη χρήση 2014, έγινε η τελευταία αποτίμηση των ακίνητων και μηχανημάτων σε
εύλογες αξίες, από ειδικό πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή.

2.8. Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της
εταιρίας για την παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Στη χρήση 2014 έγινε
επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των αμπελώνων από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή. Η
προηγούμενη εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή είχε γίνει το 2008. Το κέρδος από την
αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (αγροτική παραγωγή) 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. Το κέρδος ή η ζημία από
αυτή την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στα αποτελέσματα.
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3. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν τους σημαντικούς παράγοντες
κινδύνου, που είναι γνωστοί και συγκεκριμένοι για τον Όμιλο. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του
παρόντος δεν είναι γνωστοί ή δεν θεωρούνται ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν
δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Σημειώνεται, επισης,
ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά τη
βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης καθενός από αυτούς.

3.1. 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.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις
σε τράπεζες, δάνεια, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς προεξόφλησης απαιτήσεων
(factoring) και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι
παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων
καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να
προκαλέσει στον Όμιλο οικονομική ζημία εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του
υποχρεώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα, και εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.
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 αθετημένες πληρωμές από πελάτες όμως είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα
να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω της
διεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή
εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρούνται επίσης στοιχεία με υψηλό πιστωτικό
κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική
πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος
περιορίζει την έκθεσή του και συναλλάσσεται μόνο με τις συστημηκές τράπεζες.
Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων
επιταγών.
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα
περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία
λήξης τους. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια
χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η κρίση
ρευστότητας τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στην οικονομία γενικότερα δημιούργησαν
προβλήματα ρευστότητας στον Όμιλο και στην Εταιρεία.
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 παλαιότερα.
Η συστηματική μείωση των αποθεμάτων, και οι συμφωνίες με το τραπεζικό σύστημα για
αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας που έχουν γίνει, βοηθούν στην άμβλυνση των
επιπτώσεων της άμεσης ρευστότητας του Ομίλου.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τις ανάγκες ρευστότητας και
παρακολουθούν συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με
στόχο την επίτευξη της άριστης ισορροπίας και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων
κεφαλαίων κίνησης.
(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Ο Όμιλος υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος, η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές
ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα
επιτόκια της αγοράς.
Η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, σχετικά
με τα στοιχεία των υποχρεώσεων, αφορά κυρίως στις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και
τις ρυθμιζόμενες υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη και προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
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’’.
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(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
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..

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.
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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
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
2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015
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ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση
καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που
ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς.Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του
2013 τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν
αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου
2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015.
Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε
ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι
ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την
νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του
ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική
αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας
της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου,
που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που
λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα
από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό
της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και
των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»,
απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο
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Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχει
εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές
καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται
με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια
πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών
υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την1 Φεβρουαρίου 2015.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο
περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης.
Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με
βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις
υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται
υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του
2013 και τον Σεπτέμβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε
υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου
2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015.
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς»
και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που
προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
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Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην
εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η
οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς
παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία
του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και
του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά,
απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό.
Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού
στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής
οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου
2014, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή
διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία
συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου
διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να
αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει
αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο.
Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ7 σχετικά με τον
συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν
απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους - Εισφορές από εργαζόμενους»
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας
εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και
όχι με βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής
ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των
κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται
με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου
συμπεριλαμβάνονται
στη
ενδιάμεση
οικονομική
έκθεση
(π.χ.
στη
έκθεση
Διαχείρισης).Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής
έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή
όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις
λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
ΔΛΠ
1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση
Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης

των

Οικονομικών

Καταστάσεων» -

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,
αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων
και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την
χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που
και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών
καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) - Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές
απόσβεσης

μεθόδους

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) - Γεωργία: Διαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearerplants), τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε
να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής
Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014,
επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη
λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές
της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία
επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου
2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια
επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται
όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη
και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) – Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή
των εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και
ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων
ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη
εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισμός της
απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν
αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η
τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι
Λογαριασμοί». Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή
ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια
οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί,
με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα
με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και
στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των
λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων
και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο
πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το
οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15,
ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική
οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το
πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις
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συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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6. Πρόσθετα
καταστάσεων.

στοιχεία

και

πληροφορίες

επί

τω ν

Οικονομικών

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

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

7.733

9.093

5.128

1.096

6.712

29.762

Προσθήκες Α εννιαμήνου 2015

0

25

49

2

18

94

Εκποιήσεις Α εννιαμήνου 2015

0

0

(24)

(1)

0

(25)

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

0

0

0

(47)

0

(47)

7.733

9.118

5.153

1.050

6.730

29.784

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

0

(748)

(3.269)

(871)

(5.760)

(10.648)

Αποσβέσεις Α εννιαμήνου 2015

0

(215)

(132)

(51)

(48)

(446)

Μειώσεις Α εννιαμήνου 2015

0

0

0

47

0

47

Μεταφορές Α εννιαμήνου 2015
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αποσβέσεις πωληθέντων Α εννιαμήνου 2015

0

0

24

1

0

25

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015

0

(963)

(3.377)

(874)

(5.808)

(11.022)

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015

7.733

8.155

1.776

176

922

18.761

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

7.733

8.346

1.857

225

952

19.113

Μηχανήματα
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Αναπόσβεστη αξία

Εταιρία
Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια κτιριακές
εγκαταστάσεις

Έπιπλα
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

2.538

2.226

36

54

585

5.439

Προσθήκες Α εννιαμήνου 2015

0

0

0

0

0

0

Εκποιήσεις Α εννιαμήνου 2015

0

0

0

0

0

0

Μεταφορές Α εννιαμήνου 2015

0

0

0

0

0

0

2.538

2.226

36

54

585

5.439

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

0

(95)

(36)

(54)

(585)

(770)

Αποσβέσεις Α εννιαμήνου 2015

0

(71)

0

0

0

(71)

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αποσβέσεις πωληθέντων Α εννιαμήνου 2015

0

0

0

0

0

0

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015

0

(166)

(36)

(54)

(585)

(841)

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015

2.538

2.060

0

0

0

4.598

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

2.538

2.131

0

0

0

4.669

Αναπόσβεστη αξία
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1) Η εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές της (Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Α.Ε. και ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.) οι οποίες έχουν ακίνητα, στη χρήση 2014 έκαναν
αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία. Η προηγούμενη αναπροσαρμογή των ακινήτων
είχε γίνει στη χρήση 2008.
Η επανεκτίμηση των ακινήτων του Ομίλου έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή
με ημερομηνία αναφοράς την 01.01.2014, και η εύλογη αξία προσδιορίσθηκε με την μέθοδο
του Αποσβεσμένου Κόστος Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost Method) για τα
κτίρια και με τη μέθοδο Συγκριτικών Στοιχείων (Comparative Method) για τα οικόπεδα και τα
αγροτεμάχια.
Από την επανεκτίμηση των ακινήτων της Εταιρείας και του ομίλου προέκυψε υποαξία
ποσού € 2.293 χιλ. για τον όμιλο, και ποσού € 2.349 χιλ. για την εταιρία, η οποία
καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε μείωση του υφιστάμενου πλεονάσματος
αποθεματικού αναπροσαρμογής.
Οι αποσβέσεις των κτιρίων της χρήσης 2014 υπολογίστηκαν στην αναπροσαρμοσμένη
αξία αυτών, με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, με βάση την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
(13 – 50 έτη).
Στη χρήση 2014, έγινε εκτίμηση για πρώτη φορά στην εύλογη αξία των μηχανημάτων
θυγατρικής εταιρείας. Ο κύριος λόγος που μας οδήγησε στην αλλαγή της λογιστικής μεθόδου,
και αποτιμήσαμε τα συγκεκριμένα πάγια στην εύλογη αξία με αποτέλεσμα να εμφανίζονται με
αναπροσαρμοσμένες αξίες αντί του κόστους κτήσεως τους, είναι ότι ο κύριος όγκος αυτών είχε
αποσβεσθεί πλήρως αλλά χρησιμοποιούνται ακόμη αποδοτικά στην παραγωγή και υπάρχουν
μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
Η εκτίμηση στην εύλογη αξία των μηχανημάτων έγινε, με ημερομηνία αναφοράς την
01.01.2014, από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή με τη μέθοδο του Αποσβεσμένου
Κόστους Αντικατάστασης με άμεσο υπολογισμό της αξίας αποκατάστασης με κατάλληλο
συντελεστή βαρύτητας διαφορετικό για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού.
Οι

αποσβέσεις

των

μηχανημάτων

της

χρήσης

2014

υπολογίστηκαν

στην

αναπροσαρμοσμένη αξία αυτών, με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, με βάση την διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των (3 – 30 έτη).
Από την εκτίμηση των μηχανημάτων θυγατρικής Εταιρείας προέκυψε υπεραξία ποσού €
1.510 χιλ. για τον όμιλο, η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε
αποθεματικό αναπροσαρμογής μηχανημάτων.
2) Η μείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων στη χρήση 2014 οφείλεται:
Το 2007 αγοράσθηκαν από την Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Αγροί –
Αμπελώνες στην Μαντίνεια συνολικής έκτασης 715.332 τ.μ. καθώς και κτίριο οινοποιείου. Η
αγορά έγινε από τον ίδιο πωλητή με δέκα συμβόλαια αντί του ποσού των 2.881.079,90 ευρώ.
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Από το συνολικό τίμημα των 2.881 χιλ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 είχαν
καταβληθεί 1.524 χιλ. ευρώ και παρέμεινε ληξιπρόθεσμο το ποσό των 1.357 χιλ. ευρώ. Λόγω
της καθυστέρησης στην αποπληρωμή, ο πωλητής, τον Δεκέμβριο του 2013 έκανε χρήση της
προβλεπόμενης στα συμβόλαια αγοράς διαλυτικής αίρεσης και προχώρησε σε αναστροφή της
πώλησης τεσσάρων (από τα δέκα συνολικά) συμβολαίων. Η έκταση των Αγρών – Αμπελώνων
των οποίων τα συμβόλαια αγοράς ανεστράφησαν ήταν συνολικά 349.994 τ.μ. (ποσοστό
48,93% της συνολικής έκτασης) και η συμβατική τους αξία 690 χιλ. ευρώ.
Μετά από αυτό, στη χρήση 2013 προχωρήσαμε σε μείωση των Γηπέδων – Οικοπέδων
κατά 857 χιλ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται: σε συμβατικό τίμημα αγοράς 690 χιλ. ευρώ,
υπεραξία 119 χιλ. ευρώ και έξοδα 48 χιλ. ευρώ. Με το ποσό αυτό μειώσαμε και την
υποχρέωση προς τον προμηθευτή, το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2013 ανέρχεται σε 500
χιλ. ευρώ.
Την 6η Μαΐου 2014 υπεγράφη από τον πωλητή και την Ι. Μπουτάρης & Υιός
Οινοποιητική Α.Ε. Ιδιωτικό Συμφωνητικό στο οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ άλλων και ότι μετά
την πλήρωση των διαλυτικών αιρέσεων και την αναστροφή των πωλήσεων έκτασης που
αντιστοιχεί στο 49% της συνολικής αρχικής πωληθήσας έκτασης, η αξία της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των 857 χιλ. ευρώ, όπως προαναφέραμε, ουδεμία απαίτηση έχει πλέον για το
υπόλοιπο τίμημα.
Το υπόλοιπο της οφειλής της Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. προς τον
συγκεκριμένο προμηθευτή την 31.12.2013 όπως προαναφέραμε ανέρχονταν στο ποσό των
500 χιλ. ευρώ. Μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που προαναφέραμε
προχωρήσαμε στην διαγραφή της απαίτησης με ισόποση αναλογική μείωση της αξίας των
αμπελώνων και του οινοποιείου που αγοράσθηκαν με τα υπόλοιπα έξι συμβόλαια που
παραμένουν ισχυρά.
Οι λογιστικές αξίες των ακινήτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε 9.954 χιλ. €
και 10.142 χιλ. € για τον Όμιλο, και 2.747 χιλ € και 2.791 χιλ. € για την Εταιρεία, για τις χρήσεις
2014 και 2013 αντίστοιχα.
Οι λογιστικές αξίες των μηχανημάτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε 224 χιλ. €.
και 306 χιλ. €, για τον Όμιλο, για τις χρήσεις 2014 και 2013 αντίστοιχα.
3) Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και του ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη
ύψους € 42.800 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
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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 χρήση 2014 έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, εκτίμηση της εύλογης
αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και προέκυψε υπεραξία 12 χιλ. € η οποία
αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα. Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της εύλογης
αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου μεταξύ έναρξης και λήξης της
περιόδου.
.
ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2015

31.12.2014

343

314

27

18

0

12

245

413

0

(413)

615

343

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της περιόδου
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Εύλογη αξία εκτίμησης
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.

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 2014

504

162

Προσθήκες Α εννιαμήνου 2015

0

0

Εκποιήσεις Α εννιαμήνου 2015

0

0

504

162

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

(467)

(162)

Αποσβέσεις Α εννιαμήνου 2015

(13)

0

0

0

(480)

(162)

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015

24

0

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

37

0

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αποσβέσεις πωληθέντων Α εννιαμήνου 2015
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία
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6.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
2015

ΑΞΙΑ
31.12.2014

ΑΞΙΑ 30.09.2015

100,00%

17.853

0

17.853

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

99,50%

218

0

218

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.

72,10%

167

0

167

MILLESIME

100,00%

575

0

575

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ

100,00%

0

0

0

18.813

0

18.813

ΣΥΝΟΛΟ

Με την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της 16.04.2014 το Δ.Σ. της Εταιρείας
παρέσχε την έγκρισή του για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Millesime S.A.
κατά 160.000 € με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης αυτής της θυγατρικής προς την μητρική
εταιρεία. Η κεφαλαιοποίηση αυτή, ολοκληρώθηκε εντός του Απριλίου του 2014.
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

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 κατά 430 χιλ. ευρώ, συνολικά σε
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προηγούμενες χρήσεις. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2014 απομειώσαμε την αξία κατά 30 χιλ.
ευρώ και σε προηγούμενες χρήσεις το υπόλοιπο 400 χιλ. ευρώ.
Στη χρήση 2014, η μητρική εταιρεία αγόρασε το 43% των μετοχών της θυγατρικής της
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. που κατείχε τρίτος εκτός ομίλου αντί 2 χιλ. ευρώ, και έγινε ισόποση
πρόβλεψη απομείωσης, επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα χρήσης. Έτσι ο όμιλος
κατέχει πλέον το 100% της εταιρείας ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
Οι απομειώσεις αυτές δεν είχαν επίδραση στα ενοποιημένα 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

30.09.2015

31.12.2014

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

1.860

1.895

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή

14.388

15.485

Εμπορεύματα
Σύνολο

355

357

16.603

17.737

Για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων έχουν δοθεί εγγυήσεις επί αποθεμάτων
(προϊόντων) συνολικού ποσού 5.117 χιλ €.
Τα αποθέματα του ομίλου αφορούν κυρίως σε προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (οίνοι προς
παλαίωση) και σε πρώτες και βοηθητικές ύλες. Κατά την περίοδο του εννιαμήνου θυγατρική
εταιρεία του ομίλου προέβει σε απομείωση της αξίας των αποθεμάτων κατά ποσό 6 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

30.09.2015

Εταιρία

31.12.2014

30.09.2015

8.298

8.744

8

4

Επιταγές εισπρακτέες

362

603

0

59

Επιταγές σε καθυστέρηση

269

0

59

0

Γραμμάτια εισπρακτέα

170

0

0

0

0

0

7.265

7.258

(4.246)

(4.525)

(5.469)

(5.465)

4.852

4.822

1.863

1.855

Πελάτες

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές)
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες
Ελλ. Δημόσιο- Προκ. και παρακρατούμενοι φόροι
Λοιποί Χρεώστες
Απαίτηση από δήμο**

31.12.2014

213

213

91

91

2.974

2.268

411

411

352

352

352

352

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές)

0

0

1.027*

*1.027

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0

20

0

2

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0

2

0

0

Προκαταβολές

380

530

101

99

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

(712)

(663)

(422)

(372)

Λοιπές απαιτήσεις

3.207

2.722

1.560

1.610

* Το ποσό των 1.027 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. Η εν λόγω απαίτηση μειώθηκε στη χρήση 2014,
κατά ποσό 160 χιλ. ευρώ (1.187 – 160 = 1.027 χιλ. ευρώ) με την απόφαση που ελήφθη στη
συνεδρίαση της 16.04.2014, στην οποία το Δ.Σ. της Εταιρείας παρέσχε την έγκρισή του για
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Millesime S.A. κατά 160 χιλ. ευρώ με
κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης αυτής της θυγατρικής προς την μητρική εταιρεία. Η
κεφαλαιοποίηση αυτή, ολοκληρώθηκε εντός του Απριλίου του 2014.
** 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.
Σε

λογαριασμό

λοιπών

απαιτήσεων

εμφανιζόταν

απαίτηση

της

θυγατρικής

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. από το Τελωνείο Λαυρίου, ποσού 348 χιλ. ευρώ. Για την απαίτηση αυτή
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είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις ισόποση πρόβλεψη. Στην προηγούμενη χρήση
2014 τελεσιδίκησε η υπόθεση και διαγράφηκαν η απαίτηση και η πρόβλεψη χωρίς να υπάρξει
επιπλέον επιβάρυνση.
Υφίσταται εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες της θυγατρικής «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» ποσού 229 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεών της.
Κίνηση των προβλέψεων
Ο λογαριασμός των απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνει απομειώσεις (προβλέψεις) για
επισφαλείς πελάτες, ο οποίος αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο προβλέψεων 1.1.2013
Διαγραφές χρήσεως 2013
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις χρήσεως 2013
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2013
Διαγραφές χρήσεως 2014
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις χρήσεως 2014
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2014
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις χρήσεως 2015
Πρόβλεψη για απαιτήσεις από θυγατρικές χρήσεως 2015
Διαγραφές χρήσεως 2015
Σχηματισθείσα πρόβλεψη χρήσεως 2015
Υπόλοιπο προβλέψεων 30.9.2015

ΕΤΑΙΡΙΑ
4.945
312
0
4.633
108
0
4.525
(206)
0
(181)
108
4.246

5.465
0
0
5.465
0
0
5.465
(206)
210
0
0
5.469

Η σχηματισμένη πρόβλεψη από την εταιρεία, για επισφαλής απαιτήσεις από τρίτους
(265 χιλ. ευρώ), υπερκαλύπτει πλέον την συνολική απαίτηση από τρίτους (64 χιλ. ευρώ). Για το
λόγο αυτό μειώσαμε τη σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από τρίτους κατά
206 χιλ. ευρώ.
Από την άλλη, εκτιμώντας ότι η σχηματισμένη πρόβλεψη 5.200 χιλ. ευρώ για απαιτήσεις
από θυγατρικές ποσού 7.261 χιλ. ευρώ δεν επαρκεί, σχηματίσαμε επιπλέον πρόβλεψη 210 χιλ.
ευρώ. Τα ποσά αυτά απαλείφονται κατά την ενοποίηση.
Στο λογαριασμό λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απομειώσεις (προβλέψεις) για
επισφαλείς απαιτήσεις, ο οποίος αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο προβλέψεων 1.1.2013
Διαγραφές χρήσεως 2013
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2013
Διαγραφές χρήσεως 2014
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2014
Διαγραφές χρήσεως 2015
Σχηματισθείσα πρόβλεψη χρήσεως 2015
Υπόλοιπο προβλέψεων 30.9.2015

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.130
3
1.127
464
663
(1)
50
712
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α) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας

για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί

πρόβλεψη απομείωσεις ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2.882 χιλ, διότι η καθυστέρησή τους είναι
περιστασιακή και η πλήρη είσπραξή τους κρίθηκε εύλογη κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
β) 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.
Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες όμως είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα
να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω της
διεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή
εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων.

6.7. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

Όμιλος

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

30.09.2015
Ταμείο

Εταιρία

31.12.2014

30.09.2015

31.12.2014

48

38

1

0

Καταθέσεις όψεως

213

213

3

3

Σύνολο

261

251

4

3
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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
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 έγινε άρση της
αναστολής διαπραγμάτευσης.
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6.8.2. Ίδιες μετοχές
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΞΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
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 01/01-31/12/2014
Σύνολο 31.12.2014
Αγορές 01/01-30/9/2015
Σύνολο

0

0

447.551

53.157,30

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.
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
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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 30.09.2015, 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. Αποθεματικά
Όμιλος
Υπόλοιπο 31/12/2013
Συμψηφισμός αποθεματικών Ν.4172/2013
Αποθεματικό από αναπρ/γή παγίων στην εύλογη αξία
Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικών από αναπρ/γή
Υπόλοιπο 31/12/2014
Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικών από αναπρ/γή
λόγω αλλαγής φορολ. συντελεστή σε 29% από 26%*
Υπόλοιπο 30/9/2015

Εταιρεία

17.842
(3.015)
(783)
203
14.249

11.567
(2.989)
(2.349)
611
6.839

(175)
14.074

(29)
6.810

Μέρος των αφορολόγητων και ειδικώς φορολογηθέντων αποθεματικών υπόκειται
σύμφωνα με τη νέα φορολογική διάταξη (Ν.4172/13 & ΠΟΛ 1007/2014) σε φόρο 19% ή σε
συμψηφισμό με ζημίες φορολογικά αναγνωριζόμενες. Η διοίκηση επέλεξε εντός του 2014 το
συμψηφισμό τους με ζημιές.
Από την επανεκτίμηση των ακινήτων της Εταιρείας και του ομίλου προέκυψε υποαξία
ποσού € 2.293 χιλ. για τον όμιλο, και ποσού € 2.349 χιλ. για την εταιρία, η οποία
καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε μείωση του υφιστάμενου πλεονάσματος
αποθεματικού αναπροσαρμογής.
Από την εκτίμηση των μηχανημάτων θυγατρικής Εταιρείας προέκυψε υπεραξία ποσού €
1.510 χιλ. για τον όμιλο, η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε
αποθεματικό αναπροσαρμογής μηχανημάτων.
Οι ανωτέρω διαφορές αναπροσαρμογής παγίων μειώθηκαν με τον αναβαλλόμενο φόρο.
Στη χρήση 2015 έγινε επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογίας του αποθεματικού
των ακινήτων, λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή σε 29% από 26%.
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6.8.4. 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:

Εταιρία

Όμιλος
30.09.2015
Ζημίες μετά από φόρους στους
ιδιοκτήτες της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών
Βασικές ζημίες ανά μετοχή

(642.328,61)
24.732.089
(0,0260)

30.09.2014

30.09.2015

30.09.2014

(1.182.930,87)
24.732.089
(0,0478)

(304.541,68)
24.732.089
(0,0123)

(59.595,24)
24.732.089
(0,0024)

6.9. Δάνεια
Τα δάνεια του ομίλου, έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες, εκτός από ποσό 184
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 30/09/2015, κατά κύριο χρηματοδότη ως εξής:
Δάνεια

Όμιλος 30/09/2015
Βραχυπρόθεσμες

Όμιλος 31/12/2014

Μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια *
Μακροπρόθεσμα δάνεια ΕΤΕ
Μακροπρόθεσμα δάνεια Τράπεζα Πειραιώς

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις

2.586

0

2.744

0

0

0

176

0

0

0

401

0

Τράπεζα Πειραιώς

7.645

0

6.811

0

ALPHA BANK (πρώην Εμπορική Τράπεζα)

2.938

0

2.795

0

Εθνική Τράπεζα

3.606

0

3.463

0

Eurobank

6.648

0

6.326

0

130

0

669

0

Ευβοϊκή Τράπεζα

7

0

7

0

Τράπεζα Αττικής

59

0

54

0

ΑΤΤΙΚΗΣ FACT

29

0

29

0

132

0

128

0

31

0

64

0

184

0

207

0

23.995

0

23.872

0

ΕΘΝΙΚΗ Factors

Πανελλήνια Τράπεζα
Unicredit
Δάνεια αλλοδαπής θυγατρικής από
Πιστωτικά Ιδρύματα Γαλλίας
Σύνολο
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Στον ανωτέρω πίνακα εμφανίζονται και δάνεια για τα οποία η τράπεζα δεν μας
γνωστοποιεί την πίστωση των αναλογούντων τόκων. Για τις περιπτώσεις αυτές εμείς
υπολογίζουμε κανονικά τόκους οι οποίοι καταχωρούνται στον λογαριασμό «Λοιπές
υποχρεώσεις – προϋπολογιζόμενα έξοδα (ομίλου)». Το ποσό αυτών των τόκων την
30.09.2015 ανέρχεται σε 65 χιλ. ευρώ.
Την 26.06.2015, με την Τράπεζα ALPHA (ΑΛΦΑ) υπεγράφηκε, πρόσθετη πράξη
αναγνωρίσεως – ρυθμίσεως οφειλής, για συνολικό ποσό € 2.911 χιλ., με επιτόκιο Euribor έξι
(6) μηνών, πλέον περιθωρίου τριών (3) εκατοστιαίων μοναδων ετησίως, πλέον της εκάστοτε
προβλεπόμενης εισφοράς του Ν. 128/75 (0,6%). Η εξόφληση του ποσού πρέπει να γίνει μέχρι
την 20.01.2016 (κεφάλαιο € 2.911 χιλ. πλέον τόκοι).
Την

18.02.2015,

με

την

Τράπεζα

Πειραιώς

υπεγράφησαν

δύο

συμβάσεις

χρηματοδότησης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (με επιτόκιο 3,31% πλέον εισφοράς Ν.
128/75 0,6%) και έγινε χορήγηση συνολικού ποσού 5.254 χιλ. ευρώ. Το προϊόν
χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων προς την ίδια τράπεζα.
Η αποπληρωμή του καταβληθέντος ποσού πρέπει να γίνει μέχρι την 18.11.2015 (κεφάλαιο
5.254 χιλ. ευρώ και τόκοι 156 χιλ. ευρώ). Για τις συμβάσεις αυτές έχει αιτηθεί ανανέωση και
από τις ενδείξεις που έχουμε το αίτημά μας αυτό θα ευοδωθεί.
Βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις υπολοιπες τράπεζες για ανανέωση ρύθμιση αυτών.
Στη χρήση 2013, όλα τα μακροπρόθεσμα δάνεια, ταξινομήθηκαν στα βραχυπρόθεσμα
λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων (που απορρέουν από τις συμβάσεις –
τροποποιήσεις που υπογράφηκαν σε προηγούμενη χρήση) της δανειολήπτριας, καθόσον
υπάρχει η δυνητική ευχέρεια των τραπεζών για άμεση απαίτηση του συνόλου των δανείων. Το
ποσό που ταξινομήθηκε την 31.12.2013, από μακροπρόθεσμο σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό
ανήλθε σε 10.726 χιλ ευρώ.
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). Μέχρι σήμερα
εκτός από την ενεχυρίαση των εμπορικών σημάτων, έχουν δοθεί και εξασφαλίσεις επί
αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού ποσού 5.117 χιλ. ευρώ και επί εμπορικών απαιτήσεων
συνολικού ποσού 229 χιλ. ευρώ. Εκτός αυτών, επί των ακινήτων της Εταιρείας και επί των
ακινήτων της δανειολήπτριας θυγατρικής της, Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε., έχουν εγγραφεί
προσημειώσεις συνολικού ποσού 42.8 εκατ. €.
* Τα ομολογιακά δάνεια είχαν χορηγηθεί από την ΝΕΑ PROTON BANK (τώρα
Eurobank). Πρόκειται για δύο κοινά ομολογιακά δάνεια που χορηγήθηκαν με εμπράγματη
εξασφάλιση (Α προσημείωση) και τα οποία όπως προαναφέρουμε, την 31.12.2013
ταξινομήθηκαν στα βραχυπρόθεσμα δάνεια.
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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
30.09.2015

Εταιρία

31.12.2014

30.09.2015

31.12.2014

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές
πελατών

6.004

6.563

Επιταγές πληρωτέες και γραμμάτια

2.604

2.442

19

119

0

0

8.698

8.495

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

8.608

9.005

8.979

8.856

Υποχρεώσεις από φόρους

1.522

3.957

333

1.227

Πιστωτές διάφοροι

2.251

2.159

152

137

568

633

28

29

1.062

5.053

40

44

Προβλέψεις για προσαυξήσεις φόρων

14

320

14

170

Προβλέψεις για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων
Προβλέψεις για φορολογικές επιβαρύνσεις (ανελ.
φορολ. χρήσεις)

20

25

0

0

200

291

200

291

Προβλέψεις για προϋπολογισμένα έξοδα

382

0

127

0

4.497

8.481

560

671

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

263

243

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.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από φόρους» αναλύεται ως εξής:
Υποχρεώσεις από φόρους
ΦΠΑ
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Φόροι αμοιβών τρίτων
Φόρος εισοδήματος
Φόρος & χαρτόσημο αμοιβών ΔΣ
ΕΝΦΙΑ
Διαφορές τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων (‘07-’11)
Λοιποί φόροι τέλη
Φόροι ληξ/σμοι βεβαιωμένοι, ρυθμισμένοι
Ρύθμιση 13.02.2015 σε 24 δόσεις
Ρυθμίσεις γ’ 3μ 2015 σε 12 δόσεις
Ρύθμιση διαφορών τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσης ‘06
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
Ρύθμιση Ν 4321/2015 ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων & τελών
Μη δεδουλευένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
ΜΕΙΟΝ: Μεταφορά σε Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ρύθμιση Ν 4321/2015 Φόροι – Τέλη
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
Προβλέψεις
Σύνολο
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ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2015
31/12/2014
247
550
162
753
5
48
6
10
1
157
0
67
0
517
117
60
0
1.777
299
0
79
0
147
0
(15)
0
3.986
0
(397)
0
(3.430)
296
18
1.522

0
0
18
3.957

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2015 31/12/2014
20
81
6
156
0
1
3
10
0
119
0
49
0
0
14
13
0
780
0
0
79
0
147
0
(15)
0
1.246
0
(122)
0
(1.163)
99
18
333

0
0
18
1.227
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1α) Για την εταιρεία εντός της περιόδου του 2015, ολοκληρώθηκε ο τακτικός
φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της χρήσης 2006. Η
προσδιορισθείσα φορολογική υποχρέωση προκύπτει από τέλη χαρτοσήμου επί δοσοληπτικών
λογαριασμών των εταιρειών του ομίλου και σε λογιστικές διαφορές. Το ποσό της φορολογικής
υποχρέωσης ανέρχεται στο ποσό 159 χιλ. ευρώ. Η εταιρία για την εν λόγω υποχρέωση είχε
σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 92 χιλ. ευρώ και με την διαφορά ποσού 67 χιλ. ευρώ
επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της περιόδου. Για την υποχρέωση αυτή, στις 4/5/2015 έγινε
ρύθμιση Ν. 4321/2015 σε 100 μηνιαίες δόσεις και το συνολικό ποσό οφειλής ανέρχεται σε 155
χιλ. €, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων και τόκων.
1β) Η εταιρεία στις 4/5/2015 κάνοντας χρήση του Ν. 4321/2015 ρύθμισε σε 100 μηνιαίες
δόσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές της μέχρι Δεκέμβρη 2014 και οφειλές ρυθμισμένες με
προηγούμενες ρυθμίσεις. Το συνολικό ποσό οφειλής της νέας ρύθμισης ανέρχεται σε 1.278
χιλ. €, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων και τόκων. Επίσης, η εταιρεία στις
22/5/2015, με τον ίδιο νόμο, ρύθμισε οφειλή από φόρους ποσού 26 χιλ. € σε 100 μηνιαίες
δόσεις. Από τις ρυθμίσεις αυτές υπήρξε ωφέλεια λόγω μείωσης προσαυξήσεων ποσό 100 χιλ.
€.
2α) Η θυγατρική εταιρεία Ι Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. στις 13.5.2015, με
βάση το Ν. 4321/2015 επαναρύθμισε σε 100 μηνιαίες δόσεις υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων
οφειλών από φόρους ποσού 557 χιλ. €. Το συνολικό ποσό της οφειλής λόγω της νέας
ρύθμισης ανέρχεται πλέον σε 501 χιλ. €.
Στη συνέχεια η θυγατρική εταιρεία «Ι Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» στις
20.5.2015, με βάση το Ν. 4321/2015 ρύθμισε νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους – τέλη
ποσού 150 χιλ. € καθώς και οφειλές που είχε ήδη ρυθμίσει. Το συνολικό ποσό οφειλής από
φόρους – τέλη της νέας ρύθμισης σε 100 μηνιαίες δόσεις είναι 2.332 χιλ. €.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις
του Ν. 4321/2015 τις έχει υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με την μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου (3%) σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.
Λόγω του ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις σύμφωνα με το
Ν. 4321/2015 σε 100 μηνιαίες δόσεις, το μακροπρόθεσμο μέρος των υποχρεώσεων αυτών
καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις – Φόροι και Τέλη».
3α) Η μητρική εταιρεία στις 3/2/2015 από το υπόλοιπο της υποχρέωσης της 31/12/2014
πλήρωσε ποσό 81.091,65 και ρύθμισε ποσό € 908.867,96 σε 72 δόσεις και ποσό € 54.831,34
σε 12 δόσεις. Η συνολική οφειλή που ρυθμίστηκε με αυτό τον τρόπο είναι 1.055 χιλ. € και
αφορά υποχρεώσεις από φόρους – τέλη μέχρι και τον Νοέμβριο του 2014. Επιπλέον, μέχρι την
31.12.2014 είχε σχηματίσει πρόβλεψη για προσαυξήσεις φόρων ποσού 170 χιλ. €.
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3β) Η θυγατρική εταιρεία «Ι Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» στις 13.2.2015
ρύθμισε ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους, τέλη μέχρι και μηνός Νοεμβρίου 2014, το
ρυθμιζόμενο ποσό της βασικής οφειλής ανέρχεται στο ποσό 2.460 χιλ. € και στις 24.2.2015
καταβλήθηκε ποσό 163 χιλ. €.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» αναλύεται ως εξής:

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΙΚΑ τρέχουσες
ΙΚΑ ληξ/σμες οφειλές βεβαιωμένες, ρυθμισμένες
ΤΕΑΠΟΖΟ ληξ/σμες οφειλές βεβαιωμένες, ρυθμισμένες
ΙΚΑ ρύθμιση Ν 4321/2015
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
ΤΕΑΠΟΖΟ ρύθμιση Ν 4321/2015
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
ΜΕΙΟΝ: Μεταφορά σε Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις
Ρύθμιση Ν 4321/2015 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2015
31/12/2014
303
255
66
3.857
0
896
3.735
0
(370)
0
935
0
(88)
0
(3.894)
328
47
1.062

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/9/2015 31/12/2014
3
2
0
41
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0

0
0
45
5.053

0
0
1
40

1) Η εταιρεία στις 24/4/2015 επαναρύθμισε σε δόσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
ΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 αρθ. 28, των οποίων το συνολικό ποσό οφειλής ανέρχεται
στο ποσό 38 χιλ. €
2) Η θυγατρική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» στις 23.4.2015,
σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 αρθ. 28, ρύθμισε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ μέχρι τον
Ιανουάριο 2015 με συνολικό ποσό οφειλής 3.934 χιλ. € σε 100 μηνιαίες δόσεις. Από το εν
λόγω ποσό μέρος αφορά νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές 206 χιλ. € και το υπόλοιπο ποσό 3.727
χιλ. € αφορά υπόλοιπο από προηγούμενες ληξιπρόθεσμμες οφειλές που είχαν ρυθμισθεί στις
19.12.2014 με υπόλοιπο ποσό 3.747 χιλ. €. Από τη νέα ρύθμιση υπήρξε ωφέλεια λόγω
μείωσης προσαυξήσεων..
Επίσης η θυγατρική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.», για
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΤΕΑΠΟΖΟ στις 7.4.2015 έκανε νέα ρύθμιση, με βάση το Ν.
4321/2015, σε 100 μηνιαίες δόσεις με συνολικό ποσό οφειλής 995 χιλ. €.
Ο Όμιλος, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του Ν.
4321/2015 τις έχει υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με την μέθοδο του
προγματικού επιτοκίου (3%) σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.
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Λόγω του ότι ο Όμιλος έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις σύμφωνα με το Ν. 4321/2015,
το μακροπρόθεσμο μέρος των υποχρεώσεων αυτών καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι
μεταφέρθηκαν στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί».
3) Η θυγατρική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» την 19.12.2014
ρύθμισε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Η κύρια οφειλή
ήταν 3.115 χιλ. € πλέον προσαυξήσεις και τόκοι ποσού 827 χιλ. €, σύνολο ρυθμισμένης
οφειλής 3.942 χιλ €. Από το ποσό των 827 χιλ. €, ποσό 370 χιλ. € επιβάρυναν τα
αποτελέσματα χρήσης του 2014 και ποσό 457 χιλ. € τα αποτελέσματα προηγούμενων
χρήσεων. Μέχρι 31.12.2014 κατεβλήθη έναντι ρυθμίσεων ποσό 195 χιλ. € καθώς και οι οφειλές
Οκτωβρίου 2014.
4) Σημειώνουμε ότι στις υποχρεώσεις της εταιρίας περιλαμβάνεται (δάνειο) ποσού 8.445
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)

Όμιλος
30.9.2015
31.12.2014
884
832
59
183
0
22

Εταιρία
30.9.2015
31.12.2014
25
24
1
(19)
0
1

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό
(σε χιλ. ευρώ)

Όμιλος
30.9.2015 31.12.2014
832
866
59
183
(7)
(240)
884
809
0
(22)
0
(22)
884
832

Yπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους
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0
1
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Κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς
30.9.2015
1,90
2,00

%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός

31.12.2014
1,90
2,00

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
1.1-30.09.2015

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

1.1-31.12.2014

1.1-30.09.2015

(539)

(520)

(282)

(263)

65

58

65

58

0

0

1.773

1.773

0

0

886

886

(41)

(37)

0

0

256

216

7

6

1.410

1.334

158

155

(1.692)

(1.517)

(285)

(255)

(540)

(465)

2.321

2.358

51

1.1-31.12.2014

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
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
Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 31/12/2014
Φόρος στα αποτελέσματα 30/9/2015
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω αλλαγής του φορολογικού
συντελεστή σε 29% από 26%
Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση
Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικών από αναπρ/γή λόγω αλλαγής φορολ.
συντελεστή σε 29% από 26%

Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 30/9/2015

Όμιλος
(358)
155
(355)
(558)

Εταιρεία
1.761
202
(198)
1.765

(116)
209
(465)

(18)
611
2.358

(7)

(3)

107

(5)

(175)

(29)

(540)

2.321

Η διάκριση του αναβαλλόμενου φόρου σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος
έχει ως εξής:
Όμιλος
30/9/2015
31/12/2014
0
0
(540)
(465)
(540)
(465)

Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος
Σύνολο

Εταιρεία
30/9/2015
31/12/2014
0
0
2.321
2.358
2.321
2.358

Επίπτωση του νέου φορολογικού νόμου (Ν. 4334/ΦΕΚ Α΄ 80/16.7.2015)
Με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.7.2015, ο φορολογικός συντελεστής
των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις
η

χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Λόγω αυτού του γεγονότος, έγινε εκ νέου
υπολογισμός των αναβαλλόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων (σημ. 6.19). Η επανεκτίμηση
της αναβαλλόμενης φορολογίας των ακινήτων αναγνωρίσθηκε στα Λοιπά συνολικά έσοδα
(επιβάρυνση), και μείωσαν τα ίδια κεφάλαια (αποθεματικά) του ομίλου και της εταιρείας.
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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6.13. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
6.13.1. Φόροι – Τέλη και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται:
ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2015

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2014

30.09.2015

31.12.2014

Φόροι – Τέλη

3.430

0

1.163

0

Μη δεδουλευμένοι τόκοι

(296)

0

(99)

0

3.134

0

1.065

0

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

3.894

0

0

0

Μη δεδουλευμένοι τόκοι

(328)

0

0

0

3.566

0

0

0

6.700

0

1.065

0

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Όμιλος και η Εταιρεία, εντός του β’ τριμήνου 2015 ρύθμισε, σύμφωνα με το Ν.
4321/2015, σε 100 μηνιαίες δόσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους – τέλη και ασφαλιστικά
ταμεία.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου (3%) σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.
Οι φόροι – τέλη αφορούν τα ποσά διαφόρων οφειλών από φόρους – τέλη για τα οποία ο
Όμιλος και η Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνια ρύθμιση (ανάλυση σημ. 6.10).
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αφορούν τα ποσά εισφορών για τα οποία ο Όμιλος έχει
κάνει μακροχρόνια ρύθμιση (ανάλυση σημ. 6.10).

6.13.2. Επιχορηγήσεις
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.

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΡΗΣΗ 2015

ΧΡΗΣΗ 2014

ΧΡΗΣΗ 2015

ΧΡΗΣΗ 2014

0

16

0

0

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Εισπραχθείσες στη χρήση
επιχορηγήσεις
Μεταφορά στα αποτελέσματα

0

0

0

0

0

(16)

0

0

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

0

0

0

0
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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, η επίπτωση στα αποτελέσματα λόγω επιμέτρησης των
Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων είναι 245 χιλ. €. Οι δαπάνες ανάπτυξης των Βιολογικών
Περιουσιακών Στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) ανήλθαν σε € 211 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:
Άλλα έσοδα
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Ενοίκια
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
(2)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Επιδοτήσεις αναδ/σης αμπελ., στρεμ. ενισχ.
Πρόβλεψη επιδότησης ΚΟΑ
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Έσοδα από αχρ/τες προβλέψεις
(1)
Σύνολο

Όμιλος
30.09.2015
30.09.2014
364
11
491
0
2

0
206
1.074

192
0
311
8
123
69
41
7
0
751

Εταιρία
30.09.2015
30.09.2014
173
63
100
0
0

0
206
542

177
61
285*
0
0
0
0
0
0
523

1) Η σχηματισμένη πρόβλεψη από την εταιρεία, για επισφαλείς απαιτήσεις από τρίτους
(265 χιλ. ευρώ), υπερκαλύπτει πλέον την συνολική απαίτηση από τρίτους (64 χιλ. ευρώ). Για το
λόγο αυτό μειώσαμε τη σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από τρίτους κατά
206 χιλ. ευρώ.
Από την άλλη, εκτιμώντας ότι η σχηματισμένη πρόβλεψη 5.200 χιλ. ευρώ για απαιτήσεις
από θυγατρικές ποσού 7.261 χιλ. ευρώ δεν επαρκεί, σχηματίσαμε επιπλέον πρόβλεψη 210 χιλ.
ευρώ. Τα ποσά αυτά απαλείφονται κατά την ενοποίηση.
2α) Ο Όμιλος και η Εταιρεία, εντός του β’ τριμήνου 2015 ρύθμισε, σύμφωνα με το Ν.
4321/2015 σε 100 μηνιαίες δόσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους – τέλη και ασφαλιστικά
ταμεία. Λόγω των ρυθμίσεων αυτών, προέκυψε ωφέλεια για τον όμιλο και την εταιρεία, από την
έκπτωση των παγιωμένων προσαυξήσεων (πρόσθετα τέλη, τόκοι – ανάλυση σημ. 6.10).
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2β) 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 στη χρήση 2014 εμφανίζονται 285 χιλ.
ευρώ.

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

Όμιλος

Εταιρία

30.09.2015

30.09.2014

30.09.2015

30.09.2014

Πρόβλεψη για απομείωση χρεογράφων

0

28

0

28

Πρόβλεψη για απομείωση θυγατρικής

0

0

0

0

Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων

6

0

0

0

Πρόβλεψη για προσαυξήσεις

0
15

0
79

0
0

0
25

1

50

0

0

Φορολογικά πρόστιμα, προσαυξήσεις & τέλη
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

25

5

0

0

Συναλλαγματικές διαφορές

4

0

0

0

Ζημιές από εκποίηση παγιων

0

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

48

15
21

0
8

0
7

Πρόβλεψη για τέλη και προσαυξήσεις φόρων

14

178

14

106

Πρόβλεψη απαιτήσεων από θυγατρικές (1*)

0

0

210

0

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

158

0

50

0

Σύνολο

271

376

282

165

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
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού
Αποζημιώσεις απολυομένων
Προυπολ. αμοιβές προσωπικού
Σύνολο

30.09.2015

Εταιρία

30.09.2014

30.09.2015

30.09.2014

100

95

2

3

58

61

0

0

158

156

2

3

2.108

2.067

30

58

513

489

10

14

44

38

2

2

0

0

0

0

48

61

0

0

2.712

2.655

42

75
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6.18. Κόστος χρηματοδότησης
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας, περιλαμβάνονται:

Όμιλος
30.09.2015

Εταιρία

30.09.2014

30.09.2015

30.09.2014

Χρεωστικοί τόκοι
Δάνεια τραπεζών

502

727

0

0

14

26

0

0

516

753

0

0

0

0

0

0

516

753

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
30.09.2015

Τρέχον φόρος εισοδήματος

Εταιρία

30.09.2014

30.09.2015

30.09.2014

0

0

0

0

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω αλλαγής του
φορολογικού συντελεστή σε 29% από 26%

(7)

116

(3)

22

107

0

(5)

0

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (2006)

(68)

0

(68)

0

0

75

0

0

32

191

(76)

22

Πρόβλεψη φορολογικών επιβαρύνσεων ανέλ. χρήσ.
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

Για την εταιρεία εντός της περιόδου του 2015, ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός
έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της χρήσης 2006. Η προσδιορισθείσα
φορολογική υποχρέωση προκύπτει από τέλη χαρτοσήμου επί δοσοληπτικών λογαριασμών
των εταιρειών του ομίλου και σε λογιστικές διαφορές. Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης
ανέρχεται στο ποσό 159.177,14 ευρώ. Η εταιρεία για την εν λόγω υποχρέωση είχε σχηματίχει
πρόβλεψη ποσού 92 χιλ. ευρώ και με την διαφορά ποσού 67 χιλ. ευρώ επιβαρύνθηκαν τα
αποτελέσματα της περιόδου. Για την υποχρέωση αυτή, στις 4/5/2015 έγινε ρύθμιση Ν.
4321/2015 σε 100 μηνιαίες δόσεις και συνολικό ποσό οφειλής 154.585,38 €.
Ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2014 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της θυγατρικής εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» για τις χρήσεις 2007 έως και 2011. Η προσδιορισθείσα φορολογική
υποχρέωση αφορά κυρίως τέλη, χαρτοσήμου επί δοσοληπτικών λογαριασμών των εταιρειών
του Ομίλου. Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης ανέρχεται στο ποσό 530.274,64 και στις
30/12/2014 καταβλήθηκε το ποσό 12.885,22 €. Η εταιρεία για την εν λόγω υποχρέωση είχε
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σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 424 χιλ. € και με την διαφορά ποσού 106 χιλ. € επιβαρύνθηκαν
τα αποτελέσματα της χρήσης 2014.
Με βάσει τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο
συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθυκε από 26% σε
29%. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίσθηκε με τον ισχύον φορολογικό συντελεστή 29% κατά
την 30/9/2015.
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), οι οποίες αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό
του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
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.
ΚΥΜΗ Α.Ε.
ΜΙΔΑΣ Α.Ε.
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
MILLESSIME S.A.S

Εκκρεμείς φορολογικές χρήσεις
2007 έως και 2010
2006 έως και 2010 και 2014
2010 και 2014
2010 και 2014
2010 και 2014
2007 έως και 2014

Για τη χρήση 2015 η μητρική εταιρεία και η θυγατρική «Ι. Μπουτάρης και Υιός
Οινοποιητική Α.Ε.» θα ελεγχθούν από τον Ορκωτό Ελεγκτή βάσει της φορολογικής
νομοθεσίας.
Για τη χρήση 2014, η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της «Ι. Μπουτάρης και Υιός
Οινοποιητική Α.Ε.» είχαν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν.
4174 και εκδόθηκε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς παρατηρήσεις. Οι
υπόλοιπες ημεδαπές θυγατρικές για τις χρήσεις 2014 και 2015 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 §
1 της ΠΟΛ. 1124/22.06.2015 εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 τόσο η μητρική όσο και οι πέντε ημεδαπές
θυγατρικές της είχαν υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σημειώνουμε ότι η θυγατρική «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» για τη χρήση 2011
έχει ελεχθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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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.
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
30.09.2015

Κόστος παραγωγής
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης
Σύνολο

Εταιρία

30.09.2014

30.09.2015

30.09.2014

285

253

0

0

176

171

71

36

461

424

71

36

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
720
250
0

Εταιρία
236
0
8.291
8.698
285
0
0

Από τη μητρική εταιρεία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης
οφειλόμενων ποσών από συνδεδεμένα μέρη ποσού 5.410 χιλ. €.

8. Λοιπές πληροφορίες
Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 είχε σαν θέματα για λήψη απόφασης
μεταξύ άλλων και τα:
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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)
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.
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Β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2015 ασχολήθηκε και
αποφάσισε μεταξύ των άλλων και για:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση
2014.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις
για τη χρήση 2014.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2014.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2015 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ
Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ελένη Ρηγοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ.
ΣΟΕΛ 14531) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής της και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο με διετή
θητεία.
6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α
του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.
Γ) Η Τακτική Γενική συνέλευση της εταιρείας, της 30/06/2015, εξέλεξε νέο πενταμελές (5)
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται από δύο (2) μη
εκτελεστικά μέλη, από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και από ένα (1) εκτελεστικό
μέλος.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 30ης Σεπτεμβρίου 2015, τα
οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Στενήμαχος, 27 Νοεμβρίου 2015
Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

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

Κωνσταντίνος. Σ. Μπουτάρης
(ΑΔΤ ΑΜ/127077)

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστίνα Κ.Μπουτάρη
(ΑΔΤ ΑΚ/082498)
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Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ηλίας Α. Χωρεμιώτης

(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921)

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 - ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002
Έδρα: Στενήμαχος, 59200 Νάουσα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30η Σεπτεμβρίου 2015
(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 επισκόπησης
του νόμιμου ελεγκτή.

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

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
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

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 Χριστίνα Κ. Μπουτάρη,
Ελένη Κ. Μπουτάρη (Μέλος Δ.Σ.)
Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)
Αναστασία Ι. Αρτόπουλου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)

27 Νοεμβρίου 2015
Ελένη Π. Ρηγοπούλου
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

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

ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2015
31.12.2014

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2015

31.12.2014

19.376
24
35
16.603
4.852
3.477
44.368

19.456
37
26
17.737
4.822
2.982
45.060

4.598
0
21.138
0
1.863
1.567
29.165

4.669
0
21.175
0
1.855
1.616
29.315

16.032
(18.237)
(2.205)
(175)

16.032
2.171
18.203
0

8.125

16.032
(17.420)
(1.388)
(165)
(1.553)
0
1.297

1.089

16.032
2.505
18.537
0
18.537
0
24

23.995
14.627
46.747

23.872
21.443
46.612

0
9.872
10.961

0
10.754
10.778

44.368

45.060

29.165

29.315

(2.379)
0

18.203
0

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014

(684)

(1.049)

(229)

(38)

461
117
(245)
(2)
0
516

424
174
(358)
(108)
(8)
753

71
14
0
0
0
0

36
137
0
0
0
0

1.127
(525)
(242)

1.337
(1.124)
(30)

0
42
101

0
(310)
335

(50)
0

(267)
0

0
0

0
0

473

(256)

1

160

0
(122)
2
0
(120)

0
(104)
143
0
39

0
0
0
0
0

(160)
0
0
0
(160)

0
298
(641)

0
563
(203)

0
0
0

0
0
0

(343)

359

0

0

10
251

142
249

1
3

0
4

261

391

4

4

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.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
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
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
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

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015

01.07-30.09.2014

01.01-30.09.2015

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014

9.152
0
9.152
3.140
245
(211)
3.174
(168)
(684)
(652)
(642)
(10)
(175)
(827)
(817)
(10)
(0,0260)

9.169
0
9.169
2.938
358
(264)
3.032
(295)
(1.049)
(1.240)
(1.183)
(57)
0
(1.240)
(1.183)
(57)
(0,0478)

3.006
0
3.006
1.011
75
(57)
1.028
(255)
(256)
(154)
(150)
(4)
(175)
(329)
(325)
(4)
(0,0061)

2.970
0
2.970
940
15
(90)
865
(283)
(531)
(651)
(610)
(41)
0
(651)
(610)
(41)
(0,0247)

0
0
0
0
0
0
0
(229)
(229)
(305)
(305)
0
(29)
(334)
(334)
0
(0,0123)

0
0
0
0
0
0
0
(38)
(38)
(60)
(60)
0
0
(60)
(60)
0
(0,0024)

0
0
0
0
0
0
0
(121)
(121)
(123)
(123)
0
(29)
(152)
(152)
0
(0,0050)

0
0
0
0
0
0
0
(131)
(131)
(130)
(130)
0
0
(130)
(130)
0
(0,0053)

293

129

(101)

(151)

(157)

(2)

106

(119)

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
200
-λοιπες προβλέψεις (πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης)
884

ΕΤΑΙΡΙΑ
0
200
25

4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: για την εταιρία 2 άτομα (έναντι 3 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου) και για τον όμιλο 158
άτομα ( έναντι 156 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.
(1,67% 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.
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

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αγορά ιδίων μετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2015
30.09.2014
(1.553)
1.224
(827)
(1.240)
0
0
(2.379)
(15)

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2015
18.537
(334)
0
18.203

30/09/2015
Όμιλος
0
0
0
0
720
250
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

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

30.09.2014
20.566
(60)
0
20.506

Εταιρία
236
0
8.291
8.698
285
0
0

10. Σε ακίνητα μητρικής καθώς και μιας θυγατρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 42,8 εκατ., για εξασφάληση τραπεζικών υποχρεώσεων.
11. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014.
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 στα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια
του Ομίλου, στην έλλειψη ρευστότητας και 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
θυγατρικής Εταιρείας και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που είναι η βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου,
υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του ομίλου.
14. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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