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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
(Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E». την 26/03/2010 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση www.boutarigroup.gr. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για ορισμένα οικονομικά 

στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων της εταιρίας και του ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.: 

Κωνσταντίνος Σ.Μπουτάρης: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

Φανή Σ. Μπουτάρη: Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Μαρίνα Κ. Μπουτάρη: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.», δηλώνουμε και 

βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 α) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.- 

Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων» για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και 

των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007. 

 β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο συμπεριλαμβανομένης και της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της 

παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.3556/2007. 

 
 
 
 
 

Στενήμαχος, 26 Μαρτίου 2010 
Οι δηλούντες-βεβαιούντες 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ.Μπουτάρης                      Φανή Σ.Μπουτάρη                    Μαρίνα Κ.Μπουτάρη 
 
 
 
 

 Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου                   Αντιπρόεδρος του                                Μέλος του 
          και Δ/νων Σύμβουλος                         Διοικητικού Συμβουλίου              Διοικητικού Συμβουλίου 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές 

και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε 

τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 
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απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 

διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών 

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 

της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 
Θέμα Έμφασης 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας 

στο εξής: 

στη σημείωση 6.17 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών 

καταστάσεων, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της 
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Μητρικής εταιρείας και μίας θυγατρικής για τις χρήσεις 2005 έως και 2009, μίας 

θυγατρικής για τις χρήσεις 2004 έως και 2009, και για τις λοιπές θυγατρικές για τις 

χρήσεις 2007 έως και 2009, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με 

συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση 

του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως 

εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε 

σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:11951 

 

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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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE" 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς και την παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 

2009.   

 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 

3556/2007 και τις απορρέουσες από τον Νόμο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

(1) ΤΟ ΜΑΚΡΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος του 2009, ήταν η αύξηση της 

οικονομική ανασφάλειας του 2008, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού από μεριάς των τραπεζών που επηρέασε σημαντικότατα την 

ρευστότητα στην αγορά.  Παράλληλα, τα κρατικά  επιτόκια δανεισμού παρουσίασαν 

σημαντική άνοδο με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί το κλίμα της αβεβαιότητας ακόμη πιο 

πολύ. Τέλος, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση για τη δημοσιονομική 

εξυγίανση  δημιούργησαν προοπτικές ύφεσης για το 2010. 

 
(2) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 
 

Κύκλος Εργασιών 

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2009 ήταν  € 27,47 εκ.   μειωμένος 

κατά 16,4% σε σχέση με τη χρήση 2008. 
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Το 2009 η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να εστιάσει 100% στην παραγωγή και εμπορία 

εμφιαλωμένου κρασιού. Βάσει της απόφασης αυτής αναστάλθηκε η παραγωγή της ΚΥΜΗΣ 

(εταιρίας παραγωγής νερού) και των προϊόντων Ασκού. Τα ελληνικά εμφιαλωμένα κρασιά 

(Μπουτάρη & Καμπά) αποτέλεσαν και το 2009 το 98% του κύκλου εργασιών και τα 

εισαγόμενα (Dommaine de Mayrac) το 1,97%,  

 

Μικτό Περιθώριο 

Το μικτό περιθώριο κέρδους κατά τη χρήση 2009, σε ενοποιημένη βάση, ανέρχεται σε 

31,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ενώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση 

αντιπροσώπευε το 40,7%.   Η μείωση του Μ.Π.Κ. οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου 

τιμολόγησης από 1/5/2009 μετά τη συμφωνία με την Β.Σ. Καρούλιας.  Αντίστοιχα μειώθηκαν 

και οι δαπάνες 

 

Έσοδα - Έξοδα 

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης κατά το 2009 ήταν €984 χιλ έναντι €1,6 εκ. το 2008. Η 

μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση των επιδοτήσεων (αποθεματοποιήσεις  κλπ) 

αλλά και από τη μείωση των εσόδων από την τουριστική δραστηριότητα των επισκέψιμων 

οινοποιείων. 

 

Τα άλλα έξοδα μειώθηκαν κυρίως λόγω της απουσίας ζημιών (οικόπεδο Σπάτων, 

Eurodrinks κλπ) όπως το 2008. 

 

Τα οργανικά έξοδα (Έξοδα Λειτουργίας & Έξοδα Διάθεσης) στη χρήση του 2009 μειώθηκαν 

κατά €5,0 εκ., ήτοι -36% έναντι του 2008. Το 2009 τα οργανικά έξοδα  αντιπροσωπεύουν το 

32,7% του Κύκλου Εργασιών έναντι του 42,8% που αντιπροσώπευαν το 2008.  Η μείωση 

αυτή οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση και την άμεση περιστολή δαπανών που 

υλοποιήθηκε παράλληλα με τη συμφωνία με την Β.Σ. Καρούλιας. 

 

Χρηματο-οικονομικά 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της χρήσης του 2009 ανήλθε στα € 786,2 χιλ. 

παρουσιάζοντας μείωση 51,7% έναντι του 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση του 

δανεισμού του Ομίλου κατά € 3,3 εκατ. (-14%), ήτοι από €23,8 εκ. το 2008 σε €20,5 εκ το 

2009, αλλά και στην επίτευξη συμφωνιών με καλύτερα επιτόκια. 
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Λειτουργικό Αποτέλεσμα  

Το Λειτουργικό Αποτέλεσμα της χρήσης ήταν € 930 χιλ. ζημία.  Αν και η χρήση είχε 

αρνητικό αποτέλεσμα υπήρξε σημαντικότατη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος 

έναντι της προηγούμενης χρήσης μιας και η ζημία μειώθηκε κατά  € 3,3 εκ., ήτοι -77,9% 

έναντι  του 2008.   Η μείωση αυτή προήλθε από όλες τις εταιρίες του Ομίλου αλλά και λόγω 

της απουσίας έκτακτων ζημιών που υπήρχαν το 2008 στο επίπεδο της μητρικής. 

 

Α.  ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

Για την αντιμετώπιση της κρίσης και την βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας της η διοίκηση 

της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. ανέθεσε, από την 1/5/2009, την εμπορία (πώληση & 

διανομή)  των προϊόντων της στην Ελλάδα στην Β. Σ. Καρούλιας Α.Ε (Β.Σ.Κ.). Ο κύριος 

στόχος αυτής της συνεργασίας ήταν η αύξηση των πωλήσεων & της διανομής των 

προϊόντων της σε όλα τα κανάλια πώλησης μέσω της ένταξης αυτών σ’ ένα μεγάλο, ισχυρό 

και εξειδικευμένο δίκτυο πωλήσεων και διανομής. Παράλληλα, σημαντικά οφέλη που 

προέκυψαν από αυτή την συνεργασία ήταν: α) η μείωση των εξόδων λειτουργίας & 

διάθεσης που πλέον είναι ανάλογα των πωλήσεων (μεταβλητά), β) η σημαντικότατη μείωση 

του  χρηματο-οικονομικού κινδύνου (τον κίνδυνο αυτό τον έχει η Β.Σ.Κ. μιας και αυτή 

πουλάει στην αγορά) και γ) ο καλύτερος προγραμματισμός των εισπράξεων της εταιρίας 

διότι αυτές έγιναν βάσει ενός συμφωνημένου πλάνου αγορών. 

 
Κύκλος Εργασιών 

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της χρήσης του 2009 της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. ήταν  

€ 26,9 εκ. μειωμένος κατά € 5,3 εκ. (-16,6%) σε σχέση με τη χρήση του 2008.  Η πτώση 

αυτή οφείλεται: α) στην οικονομική ύφεση και ανασφάλεια που επικράτησε στην Ελλάδα 

καθ’ όλη την διάρκεια του 2009 η οποία επηρέασε την κατανάλωση του εμφιαλωμένου 

κρασιού. β) στην μείωση των αποθεμάτων κρασιού στο μίνιμουμ σε όλους τους τύπους 

πελατών της εταιρίας: χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, κάβες λιανικής, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

καφέ-μπαρ οι οποίοι λόγω πιέσεων ρευστότητας κινήθηκαν πλέον με στοκ καθημερινών 

αναγκών, (γ) στο διαφορετικό τρόπο τιμολόγησης (μικρότερη αξία) μετά την συμφωνία με τη 

Β. Σ. Καρούλ.ιας και (δ) στην πτώση των πωλήσεων των εξαγωγών λόγω της οικονομικής 

ύφεσης.  
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Η σύνθεση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του 2009 παρέμεινε σχετικά η ίδια 

συγκριτικά με τη χρήση του 2008.  Τα κρασιά Μπουτάρη κατείχαν το 66 %  του όγκου αλλά 

το  79% της αξίας, τα κρασιά Καμπά το  34% του όγκου αλλά το  21% της αξίας.   
 
Μικτά Κέρδη  

Τα Μικτά Κέρδη της εταιρίας για το 2009 ήταν € 8,3 εκατ.  μειωμένα κατά 37,5 % έναντι του 

2008. Η μείωση αυτή οφείλεται, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, κυρίως στο νέο τρόπο 

τιμολόγησης μετά τη συμφωνία με τη Β.Σ. Καρούλιας. 

 
Δαπάνες 

Οι δαπάνες Λειτουργίας Διάθεσης μειώθηκαν κατά 40,1% και ανήλθαν στα € 6,74 εκ. έναντι 

€ 11,25 εκ. το 2008.  Η μείωση αυτή οφείλεται στην περικοπή των δαπανών των τμημάτων: 

πωλήσεων, marketing και διανομής της εταιρίας, λόγω της ανάθεσης της εμπορικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα στην Β. Σ. Καρούλιας, καθώς επίσης στις σημαντικές 

περικοπές των δαπανών διαφήμισης και προώθησης και στην συνέχιση των περικοπών σε 

όλα τα επίπεδα. 

 

Οι δαπάνες Διοικητικής Λειτουργίας μειώθηκαν κατά 20,6% και ανήλθαν στα 1,7 εκ. για το 

2009. 

 

Οι Χρηματο-οικονομικές Δαπάνες μειώθηκαν κατά 52,6% και ανήλθαν σε € 747 χιλ. έναντι € 

1,57 εκ. της προηγούμενης χρήσης.  Η μείωση αυτή προήλθε από την μείωση του 

συνολικού δανεισμού της εταιρίας από € 23,31 εκ. το 2008 σε € 20,12 εκ. το 2009 (-13,8%) 

αλλά και τη μείωση των συμφωνηθέντων επιτοκίων. 

 
Οικονομικά αποτελέσματα 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η χρήση του 2009 να κλείσει με ζημία (προ φόρων) 

€ 361 χιλ.,  έναντι ζημίας (πρό φόρων)  949 χιλ. για την χρήση του 2008. 

 

Β.  ΚΥΜΗ 

 

Η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε την οριστική αναστολή της παραγωγικής διαδικασίας και 

ξεκίνησε επαφές για την πώληση της εταιρίας. Η αναστολή της παραγωγικής διαδικασίας 

μείωσε τις ζημιές (προ φόρων) της χρήσης του 2009 στα € 160,7 χιλ. έναντι € 479,8 το 

2008. 
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Γ.  MILLESIME 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2009 έκλεισε στα € 542 χιλ. αυξημένος κατά 9% 

έναντι της χρήσης του 2008. Το Μικτό Κέρδος ήταν € 344 χιλ. αυξημένο κατά 13% έναντι 

του 2008.   Η συμμετοχή της Millesime στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου ανήλθε 

στα 1,97% έναντι 1,5% το 2008. Η Millesime έκλεισε την χρήση του 2009 με καθαρά κέρδη 

(προ φόρων) € 3,9 χιλ. έναντι ζημίας € 8,9 χιλ. το 2008. 

 

 Δ.  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου (ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΑΜΠΑΣ, ΜΙΔΑΣ) είχαν συνολική 

ζημία (προ φόρων)  € 72,6 χιλ έναντι € 130,6 χιλ.. το 2008. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2010 

Κύριος στόχος της διοίκησης του Ομίλου για το 2010, είναι η ταχύτατη επαναφορά των 

αποτελεσμάτων των εταιριών της σε κερδοφόρα πορεία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 

η διοίκηση του Ομίλου: α) θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για ανάπτυξη των πωλήσεων 

της Μπουτάρη Οινοποιητική στο εσωτερικό, β) θα αξιοποιήσει το πρόγραμμα προώθησης 

του ελληνικού κρασιού και την παράλληλη επιδότηση για την προώθηση των προϊόντων της 

(Μπουτάρη & Καμπά) στο εξωτερικό, γ) θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της για την 

πώληση μη κερδοφόρων εταιριών (ΚΥΜΗ) δ) θα εντατικοποιήσει της προσπάθειες της για 

την πώληση αδρανών παγίων στοιχείων, ε) θα αξιοποιήσει την δυναμική που έχουν 

αναπτύξει τα βιολογικά κρασιά της εταιρίας Milessime στην Γαλλία και στο εξωτερικό, (ζ) θα 

συνεχίσει τις περικοπές δαπανών σε όλα τα επίπεδα, και τέλος θα επιδιώξει την περαιτέρω 

αναδιάρθρωση του δανεισμού των εταιριών από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο ώστε 

να μειωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος και να βελτιωθούν οι χρηματοοικονομικές ροές.   

 

 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2009, τα οποία θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις στην 

Ελλάδα γίνονται μέσω της Β. Σ. Καρούλιας, η οποία έχει αναλάβει το σύνολο του 

πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις του εξωτερικού είναι με τους σταθερούς πελάτες των 

τελευταίων χρόνων που δεν έχουν παρουσιάσει προβλήματα μέχρι στιγμής παρ’ όλη την 

διεθνή οικονομική κρίση. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων των 

τραπεζών, έχει αυξηθεί σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους άλλων ετών.   

(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 

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. 
 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
με τον διακριτικό τίτλο Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

 ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 
 
 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005. 

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.172.010 € και διαιρείται σε 26.953.350 

μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.  Από τις παραπάνω 26.953.350 μετοχές της 

Εταιρείας, 25.413.350 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου, και 1.540.000 μετοχές είναι 

προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες.  Το προνόμιο των παραπάνω μετοχών 

συνίσταται: 
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 α) στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου 

μερίσματος που ανέρχεται σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) πάνω στο καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο, 

 β) στην απόληψη, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές, προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα 

καταβληθεί με οποιαδήποτε μορφή, 

 γ) στην περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε 

μία ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος 

ή τη συμπλήρωση αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων,  

δ) στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των 

προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στην 

περίπτωση λύσεως της Εταιρείας.  Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών 

περαιτέρω συμμετοχή, αναλογικά στο προϊόν της εκκαθαρίσεως, εάν αυτό είναι ανώτερο 

του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 Οι μετοχές της Εταιρίας στο σύνολό τους είναι εισηγμένες  προς διαπραγμάτευση στην 

Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκτός από διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες 

επτακόσιες δέκα (233.710) κοινές μετοχές, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια της ίδιας της 

Εταιρίας. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της, είναι ανάλογα 

με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε 

μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και 

ειδικότερα: 

 το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 

εταιρίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού της εταιρίας, και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 44α  του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών 

κερδών γίνεται ως εξής: 

ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, μετ’ αφαίρεση μόνον ποσοστού πέντε έως είκοσι επί 

τοις εκατό (5-20%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο 

(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι 

υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό 

κατώτερο του ενός τρίτου του κεφαλαίου, ή 6% πάνω στο καταβεβλημένο μετοχικό 

κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920,  διανέμεται από τα κέρδη κάθε 

χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος 

αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την 
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ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή, 

καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης.  Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος που τους 

ανήκει, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής 

ανακοινώνεται μέσω του τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται, και 

το αντίστοιχο ποσό περιέχεται στο Δημόσιο, μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του 

έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. 

 
 το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα, της απόσβεσης 

κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική 

Συνέλευση, 

 

 το δικαίωμα προτίμησης, σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με 

μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών, 

 
 το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των 

ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

 

 το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής 

επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής  

 

 προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα 

πρακτικά και ψήφου. 

 
 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην 

ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 

ΙΙ.  Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας 

  Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται 

εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται 

για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

ΙΙΙ.  Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992 
 
Υπάρχουν μεμονωμένοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα, ποσοστό 

μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία μας μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο από 5% κατά την ημερομηνία 

αυτή είναι οι κατωτέρω : 

 

Κοινές  μετοχές 
με ψήφο 

Προν/χες μετοχές χωρίς 
ψήφο 

Oνοματεπώνυμο 
Αριθμός 
Μετοχών Ποσοστό % 

Αριθμός 
Μετοχών Ποσοστό % 

Κωνσταντίνος Στ. Μπουτάρης 5.268.426 20,73% 102.905 6,68% 
Μαρίνα Κ. Μπουτάρη 2.033.644 8,00% 1.810 0,12% 
Χριστίνα Κ. Μπουτάρη 2.242.740 8,83% 19.220 1,25% 

 
ΙV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου  
 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα 

έλεγχου. 

V.  Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που 

απορρέουν από τις μετοχές της, εκτός από τις προνομιούχες μετοχές που είναι άνευ 

ψήφου, καθώς και των μετοχών που ανήκουν στην ίδια, οι οποίες  υπολογίζονται για το 

σχηματισμό απαρτίας  αλλά δεν έχουν  δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

 

VI.  Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 
 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της, ή στην άσκηση των 

δικαιωμάτων ψήφου, που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 
 
VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας, για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και την τροποποίηση των 

διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 
VIII.  Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 
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         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 στοιχ. α) του καταστατικού της εταιρίας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, 

έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του 

συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση 

νέων μετοχών.  Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού 

κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.  Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, εφ’όσον τα 

αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 

Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε 

από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, 

και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. 

 
ΙΧ.  Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης  
 
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας, κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 
Χ.  Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 
 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης, ειδικά σε 

περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, ή τερματισμού της θητείας, ή της 

απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται ,θυγατρικές εταιρείες με κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή και Διοίκηση με την εταιρεία ,συγγενείς με αυτήν εταιρείες , 

καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της εταιρείας. 

Τα έσοδα της εταιρείας από τα συνδεδεμένα μέλη αφορούν παροχή υπηρεσιών, royalties 

(σήμα Μπουτάρη και Καμπά) και ενοίκια  κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Οι αμοιβές των Διοικητικών στελεχών, αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες εξηρτημένης  

εργασίας. 
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Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0  0  6.516  5.272  
MILLESIME S.A. 1.285  1.149      
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 1.443  1.409      
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 1.805  1.788      
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0  0  200  210  
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 3.387  3.220     
ΣΥΝΟΛΟ 7.920  7.566  6.716  5.482 
     

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 712  832      
MILLESIME S.A.  0     0      
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 4  4      
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 4  4      
EURODRINKS Α.Ε. 0  2      
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2  2      
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 1  2      
ΣΥΝΟΛΟ 723 846  0  0  
     

31/12/2009 31/12/2008 Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης  Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών (αμοιβές 
εξηρτημένης εργασίας) 618 0 786 0 
ΣΥΝΟΛΟ 618 0 786 0 

     
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της διοίκησης  
31/12/2009 31/12/2008 

  
Μπουτάρης Κωνσταντίνος 793 320   
ΣΥΝΟΛΟ 793 320   

 
 

Στενήμαχος, 26/3/2010 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 

δώδεκα (11) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με 

ημερομηνία 29/3/2010 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:11951 

Σ.Ο.Λ.α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ.Νέγρη 3, Αθήν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

21 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 
 
 
Οι Ανακοινώσεις-Γνωστοποήσεις που δημοσίευσε η Εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσης 2009, στα 
πλαίσια πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δίνονται στους 
παρακάτω πίνακες, και είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.boutarigroup.gr) 
καθώς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr). 

 

Θέμα 
Ημερ. - ΄Ωρα 

Πρωτοκόλλησης 
Δ/νση 

Διαδικτύων   
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 24/12/2009 11:58 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/12/2009 11:49 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 16/12/2009 11:38 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 15/12/2009 12:21 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 15/12/2009 12:20 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 11/12/2009 10:30 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 07/12/2009 10:47 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 07/12/2009 10:41 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 07/12/2009 10:37 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 07/12/2009 10:24 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 03/12/2009 09:34 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 02/12/2009 13:32 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/11/2009 12:35 www.ase.gr   

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 27/11/2009 19:08 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 27/11/2009 19:07 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
Δοκιμαστική υποβολή Εταιρικής ανακοίνωσης 24/11/2009 12:11 www.ase.gr   

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγμένης Εταιρίας 14/09/2009 13:03 www.ase.gr   

ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 07/09/2009 13:35 www.ase.gr   

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 28/08/2009 16:16 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 28/08/2009 16:14 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/08/2009 12:01 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/08/2009 10:51 www.ase.gr   

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγμένης Εταιρίας 16/07/2009 13:51 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 15/07/2009 10:53 www.ase.gr   

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 14/07/2009 15:39 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 13/07/2009 12:38 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 13/07/2009 12:37 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/2009 11:09 www.ase.gr   

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 29/06/2009 16:24 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 29/06/2009 10:24 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 26/06/2009 10:53 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 24/06/2009 11:34 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 24/06/2009 11:33 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23/06/2009 12:01 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23/06/2009 11:54 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 19/06/2009 12:11 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 18/06/2009 09:47 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/06/2009 10:36 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 10/06/2009 13:29 www.ase.gr   
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Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 04/06/2009 12:07 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 03/06/2009 12:38 www.ase.gr   

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 29/05/2009 17:04 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 29/05/2009 17:01 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 18/05/2009 13:37 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 14/05/2009 13:42 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 12/05/2009 10:46 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 11/05/2009 10:24 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 11/05/2009 10:20 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 08/05/2009 10:50 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 07/05/2009 11:14 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 06/05/2009 10:49 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 06/05/2009 10:48 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 05/05/2009 10:30 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 29/04/2009 10:56 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 27/04/2009 12:08 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 27/04/2009 12:02 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23/04/2009 11:45 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 22/04/2009 10:00 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 21/04/2009 09:42 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 15/04/2009 10:48 www.ase.gr   

Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην 
εταιρία 06/04/2009 16:29 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/03/2009 21:11 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/03/2009 21:07 www.ase.gr www.boutarigroup.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/03/2009 10:50 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 27/03/2009 10:57 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 18/03/2009 11:03 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 16/03/2009 12:38 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 12/03/2009 15:50 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 11/03/2009 11:04 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 05/03/2009 12:57 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 03/03/2009 12:36 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23/02/2009 09:45 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23/02/2009 09:47 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 10/02/2009 10:47 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 09/02/2009 10:48 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 02/02/2009 10:13 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/01/2009 09:31 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 23/01/2009 11:45 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 21/01/2009 11:07 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 19/01/2009 11:51 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 15/01/2009 10:38 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 07/01/2009 10:19 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 05/01/2009 11:00 www.ase.gr   

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 05/01/2009 10:59 www.ase.gr   

 
 
 
 
 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Ενοποιημένες και Εταιρικές 

 
 
 

 
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

Χρήσης 2009 
 
 
 
 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

24 

ΙΙ..  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Σημ 31.12.2009 31.12.2008  31.12.2009 31.12.2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού       
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 24.072 24.959  7.305 7.354 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.2 301 273  0 0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 92 90  3 4 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 
επιχειρήσεις 6.4 0 0  19.083 19.083 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.12 27 122  1.925 1.954 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  47 48  3 3 
Σύνολο  24.539 25.492  28.319 28.398 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέματα 6.5 22.858 23.224  0 0 
Απαιτήσεις από πελάτες 6.6 8.337 14.239  2.049 2.832 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία  47 47  41 41 
Λοιπές απαιτήσεις 6.6 2.573 7.483  1.560 1.380 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.7 392 357  22 21 
Σύνολο  34.208 45.350  3.673 4.274 
       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  58.747 70.842  31.992 32.673 
       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
       
Μετοχικό κεφάλαιο 6.8 16.172 16.421  16.172 16.421 
Διαφορά υπέρ το άρτιο  23.363 23.478  23.363 23.478 
Ίδιες μετοχές  (155) (519)  (155) (519) 
Αποθεματικά  17.981 17.981  11.715 11.715 
Ζημίες εις νέο  (41.807) (40.781)  (27.383) (26.014) 
Δικαιώματα μειοψηφίας  1 1  0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  15.555 16.581  23.712 25.081 
       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα Δάνεια  6.9 4.045 2.680  0 0 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 6.11 1.078 1.199  66 59 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  5.123 3.879  66 59 
       
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 6.10 15.517 23.049  6.913 5.949 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 6.9 16.438 21.111  0 0 
Φόροι 6.10 1.226 1.783  815 603 
Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.10 4.886 4.440  485 981 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  38.068 50.383  8.213 7.533 
Σύνολο Υποχρεώσεων  43.192 54.261  8.280 7.592 
       
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  58.747 70.842  31.992 32.673 
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ΙΙΙΙ..  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Σημ 01.01.-31.12.2009 01.01-31.12.2008 01.01.-31.12.2009 01.01-31.12.2008 
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  27.474 32.851 0 0 
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  0 0 0 0 
Σύνολο πωλήσεων  27.474 32.851 0 0 
Κόστος πωλήσεων  (18.444) (19.041) 0 0 
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)  9.030 13.809 0 0 
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 6.13 580 742 0 0 
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 6.13 (456) (426) 0 0 
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες  9.154 14.125 0 0 
Άλλα έσοδα 6.14 404 835 723 1.112 
Άλλα έξοδα  (710) (3.501) (1.095) (5.787) 
Έξοδα διαθέσεως  (6.240) (10.674) 0 0 
Έξοδα διοικήσεως  (2.753) (3.380) (966) (1.061) 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (144) (2.595) (1.338) (5.737) 
Χρηματοοικονομικό καθαρό (κόστος) 6.16 (786) (1.626) (2) (3) 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  (930) (4.221) (1.340) (5.740) 
Μείον φόροι 6.17 (96) (247) (29) 627 
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)  (1.026) (4.469) (1.369) (5.113) 
Ιδιοκτήτες μητρικής  (963) (4.316)   
Δικαιώματα μειοψηφίας  (63) (153)   
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0 5.656 0 2.206 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Α) + (Β)  (1.026) 1.188 (1.369) (2.907) 
Ιδιοκτήτες μητρικής  (963) 1.341   
Δικαιώματα μειοψηφίας  (63) (153)   
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-
βασικά (σε €)  (0,0383) (0,1731) (0,0544) (0,2047) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  1.069 (1.224) (1.288) (5.686) 
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ΙΙΙΙΙΙ..  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ  

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 
ΟΜΙΛΟΥ 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
 εις νέο 

Ίδιες 
Μετοχές Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2008 16.421  23.478  14.589 (38.577) (519) 15.392 1 15.393 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 0 0 3.392 (2.204) 0 1.188 0 1.188 
Υπόλοιπα 31.12.2008 16.421  23.478  17.981 (40.781) (519)  16.580 1  16.581 
          

Υπόλοιπα 01.01.2009 16.421  23.478  17.981 (40.781) (519)  16.580 1  16.581 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 0 0 0 (1.026) 0 (1.026) 0 (1.026) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (249) 0 0 0 0 (249) 0 (249) 
Μείωση διαφορών από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 0 (115) 0 0 0 (115) 0 (115) 

Ακύρωση ιδίων μετοχών 0 0 0 0 364 364 0 364 

Υπόλοιπα 31.12.2009 16.172  23.363  17.981 (41.807) (155) 15.554 1 15.555 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο Ίδιες Μετοχές 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2008 16.421 23.478 9.511 (20.901) (519) 27.990 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 0 0 2.206 (5.113) 0 (2.909) 

Υπόλοιπα 31.12.2008 16.421 23.478 11.717 (26.014) (519) 25.081 
  

      

Υπόλοιπα 01.01.2009 16.421 23.478 11.717 (26.014) (519) 25.081 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 0 0 0 (1.369) 0 (1.369) 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (249) 0 0 0 0 (249) 
Μείωση διαφορών από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο 0 (115) 0 0 0 (115) 
Ακύρωση ιδίων μετοχών 0 0 0 0 364 364 
Υπόλοιπα 31.12.2009 16.172 23.363 11.717 (27.383) (155) 23.712 
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IIVV..ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  KKΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ    

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  (930) (4.221) (1.340) (5.740) 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  1.213 1.371 50 51 
Προβλέψεις  (121) (188) 7 (2.942) 
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία (581) (742) 0 0 
Ζημία από λύση και εκκαθάριση θυγατρικής 0 1.440 0 1.440 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 14 1.020 0 1.033 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 786 1.626 1 3 
Πλέον / Μείον : προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  946 (1.837) 0 0 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  10.814 (1.918) 604 63 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.550) 6.233 680 (560) 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (784) (1.582) (1) (3) 
Καταβεβλημένοι φόροι 0 (128) 0 (76) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  3.807 1.074 1 (847) 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Εκκαθάριση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και 
λοιπών  επενδύσεων 0 (1.440) 0 (1.440) 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (482) (1.179) 0 (5) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  
στοιχείων  19 2.318 0 2.300 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (463) (301) 0 855 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  18.273 38.505 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων  (21.581) (39.950) 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  (3.308) (1.445) 0 0 
Καθαρή (μείωση) / αύξηση  στα ταµιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 35 (672) 1 8 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  357 1.028 21 13 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 392 357 22 21 

 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

29 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 Διοικητικό Συμβούλιο  

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος 
Μπουτάρη Σ. Φανή  Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος 
Μπουτάρη Κ.Μαρίνα  μέλος εκτελεστικό μέλος 
Μπουτάρη Κ.Χριστίνα  μέλος μη εκτελεστικό 
Μπουτάρη Κ.Ελένη  μέλος μη εκτελεστικό 
Θεοδωρόπουλος Ι. Σπυρίδων μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
Π.Κυριακόπουλος Οδυσσέας μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

 
 
Έδρα Εταιρίας:         Στενήμαχος 
       Νάουσσα 
       Τ.Κ. 592 00 
 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:    8514/06/Β/86/002 
 
 
Ελεγκτική Εταιρία:    Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
                                   Φωκ. Νέγρη 3-Αθήνα 
                                   Τ.Κ.112 57 
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OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Δ.Τ.  Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

11..  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοονν  όόμμιιλλοο  

 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 χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, εγκρίθηκαν με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 26η Μαρτίου 2010. 

 
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: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 100,00% 

Ελευθέριο 
Κορδελιό-
Θεσσαλονίκης 

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών 

και εμφιαλωμένων νερών 

2. ΜΙΔΑΣ ΑΕ 99,37% Πικέρμι-Αττικής 
Διανομή, εισαγωγή ,αγορά, πώληση 

ποτών και τροφίμων 

4. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 56,51% Πικέρμι-Αττικής 

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών 

και εμφιαλωμένων νερών 

5. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 99,50% Πικέρμι-Αττικής 

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών 

και εμφιαλωμένων νερών 

6.ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.. 72,10% 
Χωνευτικό 
Κύμης-Ευβοίας Εμφιάλωση και εμπορία νερού 

7. MILLESIME SAS 
                  

100,00% Νότια Γαλλία Συμμετοχές 
 
Οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης. 

 H θυγατρική εταιρεία «EURODRINKS Α.Ε» προέβη στην προηγούμενη 

χρήση 2008 στις εξής ενέργειες: 

 α) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 

20.11.2008 αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση, 

απόφαση που καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 

Νομαρχίας Α. Αττικής στις 9.12.2008. 

β) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων, στις 29.12.2008, 

εγκρίθηκε ο Ισολογισμός λήξεως εκκαθάρισης της 23.12.2008 και 

αποφασίσθηκε η οριστική λύση και διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών, απόφαση που εγκρίθηκε με την υπ 

αρ.πρωτ.10300/08/31.12.2008 απόφαση της Νομαρχίας Α. Αττικής (οριστική 

διαγραφή). 

γ) η εταιρεία συνέταξε και δημοσίευσε Ισολογισμό την περίοδο από 1.1.2008-

20.11.2008 ο οποίος αποτέλεσε και τον αρχικό Ισολογισμό εκκαθαρίσεως της 

21.11.2008 και 

δ) η εταιρεία συνέταξε και δημοσίευσε Ισολογισμό για την περίοδο από 

21.11.2008-23.12.2008 ο οποίος αποτέλεσε και τον τελικό  Ισολογισμό 

εκκαθαρίσεως. 
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 Η ανωτέρω εταιρεία συμπεριλήφθηκε στην ενοποίηση μέχρι την 

ημερομηνία έλεγχου από τη μητρική δηλαδή με τις οικονομικές καταστάσεις της 

περιόδου από 1.1.2008 έως 23.12.2008. 

Ο Ισολογισμός της ανωτέρω εταιρείας εμφάνιζε στις 23.12.2008: 

 Σύνολο Ενεργητικού μηδέν ευρώ, σύνολο Καθαρής Θέσης μηδέν ευρώ, 

σύνολο Παθητικού μηδέν ευρώ, κύκλο εργασιών μηδέν ευρώ, σύνολο εξόδων 

€ 187.577,60 και ισόποση ζημία χρήσεως. 

 Από τη λύση και εκκαθάριση της ανωτέρω εταιρείας ο ενοποιημένος 

ισολογισμός της 31.12.2008, και συγκεκριμένα η Καθαρή Θέση, ωφελήθηκε 

κατά ποσό € 2.263 χιλ. Αντίθετα η μητρική εταιρία εμφάνισε στα αποτελέσματά 

της ισόποση ζημία ποσού € 2.263 χιλ. 
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22..  ΟΟιι  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  ΛΛοογγιισσττιικκέέςς  ΠΠοολλιιττιικκέέςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  οο  ΌΌμμιιλλοοςς  κκααιι  ηη  ΕΕττααιιρρίίαα  

 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

ομίλου «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε» αφορούν την χρήση 1 Ιανουαρίου 

έως 31 Δεκεμβρίου 2009, και συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α. από την 1η Ιανουαρίου 

2005, με ημερομηνία μετάβασης την 01.01.2004. Οι οικονομικές καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 

ακίνητα και ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη 

αξία τους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Οι λογιστικές αρχές πού 

περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες 

περιόδους των οικονομικών καταστάσεων. 
 

2.2. 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. 
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 Διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα 

κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι 

απραγματοποίητες ζημιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη 

απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

 Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών είναι ομοιόμορφες με 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την μητρική εταιρία του Oμίλου. 

2.3. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 Ο όμιλος, εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 

«Λειτουργικοί τομείς», το οποίο ισχύει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για 

τις περιόδους που αρχίζουν την 1η 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 επικεφαλής 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: 

 
159.3 Παραγωγή κρασιού 27.187.944,80 

513.4 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών 115.820.78 

519.0 Λοιπό λιανικό εμπόριο 169.927.39 

Σύνολο  27.473.692.97 
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Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες 

 Η «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» (θυγατρική εταιρεία του 

Ομίλου) και η «Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π», μια από τις σημαντικότερες εταιρείες 

διανομής οίνων και ποτών στην Ελλάδα, αποφάσισαν να συμπράξουν 

εμπορικά μέσω της «ΙΜΑ BEVERAGES Α.Ε», με στόχο να προσφέρουν στους 

καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα μια ολοκληρωμένη γκάμα ποιοτικών 

προϊόντων σε προσιτές τιμές. Η συνεργασία αυτή άρχισε να υλοποιείται από 

6/4/2009. Λόγω του γεγονότος αυτού, ο Όμιλος παρέχει τις παρακάτω 

πληροφορίες, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 8 παρ. 34, για το βαθμό εξάρτησής του 

από τον ανωτέρω βασικό πελάτη του.  

 
  ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ  ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12.218.517 15.255.175 27.473.692 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 7.931.505 10.512.421 18.443.926 
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 4.287.012 4.742.754 9.029.766 
% Μ. ΚΕΡΔΟΣ 35,09% 31,09% 32,87% 
% ΕΠΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 44,47% 55.53% 100,00% 
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2.4. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  

 Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου και της 

εταιρίας, εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόμισμα του οικονομικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν (λειτουργικό νόμισμα).  

 
β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα–Αποτίμηση απαιτήσεων–υποχρεώσεων σε 
ξένο νόμισμα 

 Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα των ενοποιημένων εταιριών 

καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την 

είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και εκείνες 

που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο 

νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

2.5. Ενσώματα πάγια 
 Τα ενσώματα πάγια, εκτός των κτιρίων και γηπέδων, 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 ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01.01.2004, η οποία και 

προσδιορίσθηκε από ειδικό 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 αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μειωμένες με την 

αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογία. 
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 Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή 

μέθοδο, με βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κατηγορία Ωφέλιμη ζωή (έτη) 
Κτίρια 50 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6-7 
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 2008, έγινε η τελευταία αποτίμηση των ακίνητων σε εύλογες 

αξίες, από ειδικούς ανεξάρτητους εκτιμητές. 

 

2.6. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, περιλαμβάνουν τους 

αμπελώνες της εταιρίας για την παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων 

ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, στο τέλος 

κάθε χρήσεως, 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 την αποτίμηση στην εύλογη αξία 

καταχωρείται στα αποτελέσματα. 
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2.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Λογισμικό 

 Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις 

αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 3-5έτη. 

 
2.8. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν 

αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, σε κάθε 

ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Τα αποσβενόμενα 

περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η 

ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το 

απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των 

ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης 

καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

 
2.9. Συμμετοχές – χρεόγραφα 

Οι συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρίες, καθώς και τα 

χρεόγραφα του ομίλου, ταξινομούνται στην κατηγορία των διαθεσίμων για 

πώληση χρεογράφων. Τα κέρδη η οι ζημίες που προκύπτουν από την 

αποτίμησή τους καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό της καθαρής θέσης 

έως ότου εκποιηθούν η διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση της αξίας τους 

οπότε και μεταφέρονται, ως κέρδη η ζημίες, κατά περίπτωση, στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν.  

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές, σε επίπεδο ατομικών οικονομικών 

καταστάσεων, επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 
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2.10.  Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως 

και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την 

μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Κόστος δανεισμού περιλαμβάνεται στην 

αξία κτήσεως των μενόντων αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, 

όπου συντρέχει περίπτωση.  
 

2.11. Απαιτήσεις από πελάτες 

 Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 

τους, η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών 

απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε 

θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 

όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το 

ποσό της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 

2.12. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, 

τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, 

υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
2.13 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την 

έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή της 

διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών 

για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των 

επιχειρήσεων αυτών.  
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Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος 

(εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του 

ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή 

ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή 

λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως 

αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

2.14. Αποθεματικά 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας,, η 

δημιουργία τακτικού αποθεματικού, με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με 

το 5% των ετήσιων μετά από φόρους, κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι να 

φτάσει το ύψος του αποθεματικού στο ½ του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 

αποθεματικό διανέμεται μόνο κατά διάλυση της εταιρίας, μπορεί όμως να 

συμψηφιστεί με συσσωρευμένες ζημιές. 

 Η υπεραξία που προέκυψε στο παρελθόν από την αναπροσαρμογή 

της αξίας ορισμένων στοιχείων του παγίου ενεργητικού, προορίζεται να 

κεφαλαιοποιηθεί βάσει των σχετικών διατάξεων της ελληνικής φορολογικής 

νομοθεσίας. 

Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα 

μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής 

τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, ως κίνητρα 

διενέργειας επενδύσεων. 

 
 

2.15. Δανεισμός 
 Δάνεια Τραπεζών 

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 

τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  
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2.16. Φορολογία Εισοδήματος  

 Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος, περιλαμβάνει 

τρέχοντες και αναβαλλόμενους φόρους.  

 Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις φορολογικές αρχές, που σχετίζονται με 

τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και 

του τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος, που αφορούν την τρέχουσα ή τις 

προηγούμενες χρήσεις. 

 Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται, σύμφωνα με τους φορολογικούς 

συντελεστές και φορολογικούς νόμους, που ισχύουν στις διαχειριστικές 

περιόδους με τις οποίες σχετίζονται.  

 Επίσης ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος 

και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από μελλοντικό 

φορολογικό έλεγχο.  

 Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο 

της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων.  

 Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον προβλεπόμενο 

συντελεστή  που αναμένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται, κατά την 

έκταση κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος, για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς, που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 
2.17. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν  

προγράμματα καθορισμένων  παροχών. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον 
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ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία 

της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της 

μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit 

method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των 

μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

2.18. Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και πιθανολογείται 

ότι θα απαιτηθεί εκροή για την τακτοποίηση της υποχρεώσεως. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον υπάρχει πιθανότητα 

εισροής οικονομικών ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα. 

 

2.19. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται, όταν υπάρχει εύλογη 

πιθανότητα, ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η επιχείρηση θα 

συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους των σχετικών 

συμβάσεων και νόμων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες (έξοδα), αναβάλλονται και 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περίοδο που θα υπάρχει 

αντιστοίχηση, με τα κόστη που προορίζονται να καλύψουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων 

παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 

μεταφέρονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 

αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 
2.20. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και 

της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 

διαιτερικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. 
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Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της 

απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

 

(β) Παροχή υπηρεσιών. 

Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τη 

μέθοδο τμηματικής ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

(δ) Έσοδα από δικαιώματα. 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, 

σύμφωνα με την ουσία των σχετικών συμβάσεων. 

(ε) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα 

είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από την γενική συνέλευση που είναι 

το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί. 

 
2.21. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως 

υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή 

εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των μετόχων. 
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Ο όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι 

χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. 

 Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω 

μεταχρονολογημένων επιταγών. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της 

διαθεσιμότητας επαρκών διαθεσίμων. 

(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 

Ο όμιλος  έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς  

υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των 

επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 

μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με 

σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

Πολιτική του ομίλου είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε 

σταθερό επιτόκιο.  

44..  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  

 
 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: 
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 i. Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της 

απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από 

το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα 

οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 

 ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει 

κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι 

μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή 

την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

 iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί 

κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική 

απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς 

σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν 

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 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 
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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. 
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55..  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκααιι  κκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς..  

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. 

55αα..  ΝΝέέαα  ππρρόόττυυππαα,,  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ππρροοττύύππωωνν  κκααιι  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα 

οποία έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την 

επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

1.  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2009 
ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων»  

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 

2008, L339- 18.12.2008] 

Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των 

πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο 

σημαντικές αλλαγές είναι:  

α) Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο 

συναλλαγές με μετόχους,  
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β) Η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης Συνολικών Εσόδων που 

συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα»,  

γ) Επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές 

εφαρμογές νέων λογιστικών αρχών και μεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται 

από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου.  

Ο Κανονισμός συνοδεύεται από ένα προσάρτημα ανάλογων 

τροποποιήσεων περιορισμένης έκτασης σε αρκετά ΔΛΠ, ΔΠΧΑ, ΕΔΔΠΧΑ και 

ΜΕΔ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

1.1.2009. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και 

έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων για το έτος 2009. 

 

ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (αναθεωρημένο το 2007)  

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 

2008, L338- 17.12.2008] 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική 

διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της 

επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με 

περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. 

Κόστος δανεισμού περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεματων του 

Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και  
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων» - Χρηματοπιστωτικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο   

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 53/2009 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009, 

L 17- 22.1.2009] 
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Εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009.  

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα 

διαθέσιμα από τον κάτοχο και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την 

ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 

συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 

συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα μέσα αυτά που κατατάσσονται 

ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν μερικές τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7, ΔΛΠ 39 

και ΕΔΔΠΧΑ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

1.1.2009. 

Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχει τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 .  

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 
Αποτίμηση» και 

ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων» 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 

2009, L314-1/12/2009] 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009.  

Με τις τροποποιήσεις της διερμηνείας ΕΔΔΧΠΑ 9 και του ΔΛΠ 39 

αποσαφηνίζεται ο χειρισμός των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που 

είναι ενσωματωμένα σε άλλα συμβόλαια, σε περίπτωση επαναταξινόμησης 

υβριδικού (σύνθετου)περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία της εύλογης 

αξίας μέσω των αποτελεσμάτων. 

Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχει τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 . 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 

Αποτίμηση» και 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» 
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[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2009 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 

2009 L239 – 10/09/2009] 

Εφαρμόζεται μεταγενέστερα απο την 30/06/2008 (σε περίπτωση που μια 

επιχείρηση έχει ήδη υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1004/2008, δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου τις 

οικονομικές καταστάσεις της).  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7 αποσαφηνίζουν την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος και τα μέτρα τα σχετικά με τη μετάβαση που 

θεσπίζονται με τις τροποποιήσεις των προτύπων αυτών που εκδόθηκαν από 

τον ΟΔΛΠ στις 13 Οκτωβρίου 2008 (τροποίηση που είχε εισαχθεί λόγω της 

χρηματοοικονομικής κρίσης). 

Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχει τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 και 2009 . 

 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΑ» και ΔΛΠ 27 
(Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009, 

L 21- 24.1.2009] 

Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες που 

εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο 

κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση τις προηγούμενες 

λογιστικές πρακτικές για την αποτίμηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων 

σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες 

και σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της 

μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το αντικαθιστά με την απαίτηση τα 

μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισμένες τροποποιήσεις στο 

ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 21 και ΔΛΠ 36 που εφαρμόζονται και αυτές για περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009. 
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Επειδή η μητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα 

ΔΠΧΑ, η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 2009. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 

Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις  

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 

2008, L338- 17.12.2008] 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της 

κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» 

για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα 

είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 

αντιμετώπιση.  

Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 2009 . 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα:   
Γνωστοποιήσεις» 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 

2009, L314-1/12/2009] 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων 

σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου 

ρευστότητας. Συγκεκριμένα  απαιτούνται γνωστοποιήσεις σχετικά με την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω μιας 

ιεράρχησης τριών επιπέδων: Επίπεδο 1) χρηματιστηριακες τιμές απο αγορές 
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με επαρκείς όγκους συναλλαγών, Επίπεδο 2) πληροφόρηση που αντλείται είτε 

άμεσα (π.χ. τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή ως παράγωγο των τιμών), Επίπεδο 3) 

πληροφόρηση που δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Επίσης  ως προς τον κίνδυνο ρευστότητας η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί 

ανάλυση ληκτότητας για παράγωγες και μη παράγωγες χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις. Οι ανωτερω γνωστοποιήσεις επιφέρουν και κάποιες αλλαγές 

στις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 7 

H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 2009 . 

 

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων»  

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 

2007, L304- 22.11.2007] 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς 

αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και 

κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας 

οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική 

κατηγοριοποίηση.  

Η εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 13 – Προγράμματα  Εμπιστοσύνης Πελατών  

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 

2008, L338- 17.12.2008] 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιουλίου 2008. 

Η διερμηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισμό που πρέπει να υιοθετήσουν οι 

εταιρείες που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση  εμπιστοσύνης, όπως 
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«πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια», σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή 

υπηρεσίες.   

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του 

προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009, 

L 21- 24.1.2009] 

Μέρος Ι 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές 

που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του 

ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 

2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2009. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και 

επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7  «Κατάσταση ταμειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις 

δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία 

πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης 

των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του 

στοιχείου στα αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο 

προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι οι 

ταμειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκμίσθωση και πώληση των 

εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες. Επειδή στις συνήθεις δραστηριότητες της 

Εταιρεία και του Ομίλου δεν περιλαμβάνεται η εκμίσθωση και μεταγενέστερη 

πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

α) Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην 

έκταση στην οποία οι δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές 

αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που 

μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα 

αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας 

υποχρεώσεων  καθορισμένων παροχών.  

β) Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 

έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος 

εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την 

αποτίμηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.  

γ) Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

παροχών σε εργαζόμενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν 

εντός ή μετά τους 12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων.  

δ) Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να 

γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για 

να είναι συνεπές. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η 

Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και 
γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο 

χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς να αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 

Αποτίμηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια με τη 

λογιστική  αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν 

λάβει δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) 
(Τροποποίηση)  

Με την τροποποίηση: 

(α) Διευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται με τη μέθοδο 

του αποτελεσματικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39 

Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση, 

(β) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισμού να περιλαμβάνει  

απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης 

δανείων, και την  απόσβεση παρεπόμενου κόστους που συνδέεται με το 

διακανονισμό δανείων.  

Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές 
καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε 

θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 

«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση», έχει ταξινομηθεί ως 

στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39.  

Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος ακολουθεί την αρχή οι επενδύσεις σε 

θυγατρικές να καταχωρίζονται στο κόστος στις ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις, η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές αυτές 

καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και 
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 

Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 
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Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση σε συγγενή 

επιχείρηση αντιμετωπίζεται  ως μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου 

απομείωσης και η όποια ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται σε συγκεκριμένα 

στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές 

των ζημιών απομείωσης καταχωρίζονται ως προσαρμογή στο λογιστικό 

υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης 

στη συγγενή αυξάνεται.  

Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και 
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7  «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 

Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε 

συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 

«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» επιπρόσθετα των 

απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 

Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα 

πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

του ΔΛΠ 28.  

Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Ομίλου 

ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε 
Υπερπληθωριστικές Οικονομίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το 

γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμούνται στην 

εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος.  

Επειδή ουδεμία από τις θυγατρικές επιχειρήσεις δραστηριοποιείται σε 

υπερ-πληθωριστικές οικονομίες, η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  
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ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και 

επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε 

κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά 

μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων 

γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 

συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 

«Συμμετοχές σε κοινοπραξίες».  

Επειδή ο Όμιλος δεν έχει συμμετοχές σε κοινοπραξίες, η τροποποίηση δεν 

έχει καμία επίδραση στις δραστηριότητές του. 

 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία 

μειωμένη κατά το κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις 

ισοδύναμες προς εκείνες για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσεως.  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση, όπου 

εφαρμόζεται, για τους ελέγχους απομείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως 

προπληρωμή μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του 

δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή 

πρακτικά σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία και ο Όμιλος αποκτήσει πρόσβαση στα 

αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να καταχωριστεί στα 

έξοδα.  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχει εφαρμόσει την τροποποίηση από την 1η 

Ιανουαρίου 2009. 
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ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν 

«σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που 

καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής 

μεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν έχει επί του παρόντος επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρεία και του Ομίλου καθώς όλα τα άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με την χρήση της σταθερής μεθόδου. 

 
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 

Αποτίμηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

α) Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της 

εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει 

να πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης ταμειακών ροών ή 

αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. 

β) Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για 

εμπορική εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος 

ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν κοινή διαχείριση 

με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης 

αποκόμισης κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο 

κατά την αρχική αναγνώριση. 

γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση 

αντισταθμίσεων δηλώνει ότι ένα μέσο αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος 

που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα  και αναφέρει έναν 

τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για να 

εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη 

λογιστική αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που 

το εφαρμόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ΔΛΠ 

39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΑ 8 «Τομείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η 
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γνωστοποίηση για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας. 

δ) Όταν αποτιμάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά 

τη διακοπή της  λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα αναθεωρημένο πραγματικό 

επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης 

εύλογης αξίας). 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η 

Ιανουαρίου 2009. Δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή 

αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 40. Επομένως,  όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης 

αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε περιπτώσεις 

που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να 

αποτιμηθεί με αξιοπιστία, το ακίνητο αποτιμάται στο κόστος μέχρι την 

ενωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της 

ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να αποτιμηθεί με 

αξιοπιστία.  

Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα, η 

τροποποίηση δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές της. 

 

ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της 

αγοράς όπου οι υπολογισμοί εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφλημένες 

ταμειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να λαμβάνονται υπόψη οι 

βιολογικοί μετασχηματισμοί κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας.  

Η η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητές της Εταιρείας και 

του Ομιλου. 
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ΔΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και 
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Υιοθέτηση των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»)  

Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουλίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις μιας θυγατρικής ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν 

ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του 

ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη 

θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός  για μια διακοπείσα δραστηριότητα. Η 

επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα 

εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης σε ΔΠΧΑ. Ο Όμιλος 

θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή μελλοντικά σε όλες τις μερικές διαθέσεις 

θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

  

Μέρος ΙΙ 

Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ΙΙ Μέρος του κανονισμού 

αναφέρονται σε αλλαγές στην ορολογία ή τροποποιήσεις εκδοτικής φύσης. και 

δεν οδηγούν σε λογιστικές μεταβολές για λόγους παρουσίασης, αναγνώρισης 

και κατά συνέπεια οι εφαρμοστέες τροποποιήσεις δεν θα έχουν επιδράσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και του Ομίλου. 

Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής: 

ΔΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και 

Λάθη 

ΔΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, Γεωργία) 

Δ.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονομίες 

ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 

ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα 
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ΔΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 5 Μη 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες, Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα, Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση 

Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων). 

 

2.  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουλίου 2009. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής, της 3 Ιουνίου 2009, L 

149 - 12.6.2009] 

Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  

ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 

Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις 

ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 

απώλειας του ελέγχου θυγατρικής.  Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 

27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 5,  και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ) ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, 

ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 7 της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών (ΜΕΔ) 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

Η εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω 

προτύπων για τις μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους 

μειοψηφίας που θα πραγματοποιηθούν μετά από την ημερομηνία εφαρμογής 

τους. 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2011. 
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[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 

2009 L347 - 24/12/2009] 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά 

ορισμένα δικαιώματα όταν τα εκδοθέντα μέσα εκφράζονται σε νόμισμα 

διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν 

λόγω μέσα διανέμονται κατ’ αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους του 

εκδότη έναντι συγκεκριμένου ποσού μετρητών, πρέπει να ταξινομούνται ως 

μετοχικό κεφάλαιο, ακόμα και αν η τιμή άσκησής τους εκφράζεται σε νόμισμα 

διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας του εκδότη. Πιο 

συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή 

δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας. 

Η τροποποίηση δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρία και στον Όμιλο). 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουλίου 2009. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 

2009 L244-16/9/2009] 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το πώς χρησιμοποιείται η 

λογιστική αντιστάθμισης στο μέρος του χρηματοοικονομικού μέσου που 

αντιστοιχεί στον πληθωρισμό και στα συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης όταν 

χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης.  

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία και στον Όμιλο, 

καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 

 

ΔΠΧΑ 1 (Αντικατάσταση) «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2010. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 

2009 L311- 26.11.2009] 
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    Το αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ΔΠΧΑ 1, ώστε να 

καταστεί ευχερέστερη η χρήση του ΔΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του μελλοντικά. 

Επιπλέον, στο αναδιαρθρωμένο ΔΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο 

μερικές παρωχημένες μεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαμβάνονται μερικές 

ήσσονος σημασίας αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραμένουν 

αμετάβλητες. 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου καθώς η Εταιρία έχει ήδη μεταβεί στα 

ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουλίου 2009. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009, L 

149 - 12.6.2009] 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό 

χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: 

α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, 

β) Τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία 

πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και 

γ) Τα μελλοντικά αποτελέσματα.  

Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν: 

α) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, δαπανών που σχετίζονται με την 

απόκτηση και 

β) Την καταχώριση στα αποτελέσματα, μεταγενέστερων μεταβολών στην 

εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος.  

Η έγκριση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα 

ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 7, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 12, 

ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 

39 και στη διερμηνεία 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 
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Η  αναθεώρηση  δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 12 «Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας»  

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, 

L 80 - 26.3.2009] 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

29η Μαρτίου 2009. Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή.  

 

Το ΕΔΔΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονομικές οντότητες που 

συμπρατουν με το Δημόσιο για τη δημιουργία και εκμετάλευση έργων κοινής 

ωφέλειας. Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1, η 

ΕΔΔΠΧΠ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση  και η 

διερμηνεία ΜΕΔ 29 Γνωστοποίηση - Συμφωνίες για παραχώρηση του 

δικαιώματος παροχής υπηρεσιών της μόνιμης Επιτροπής διερμηνειών 

τροποποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται 

στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 15 – «Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2010. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 

L191 - 23.7.2009] 

Η διερμηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά με το πότε πρέπει να 

αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, 

και ειδικότερα, εάν μια σύμβαση κατασκευής εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

του Δ.Λ.Π. 11 Συμβάσεις Κατασκευής ή του Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 

αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης του ακινητού 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. 

Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δε δραστηριοποιήται στο χώρο των 

πωλήσεων ακινήτων, η διερμηνεία δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και 

στον Όμιλο. 
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ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε 
Εκμετάλλευση Εξωτερικού» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουλίου 2009. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2009, L 

139 - 5.6.2009] 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει 

τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από  καθαρή επένδυσή της σε 

εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική 

αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα 

ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για 

το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο.  

Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για 

οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, η διερμηνεία δεν θα 

έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομές Μη-Ταμειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε 

Ιδιοκτήτες» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Νοεμβρίου 2009. 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 

2009 L312–27/11/2009] 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων 

μη αμοιβαίων (non-reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την 

οικονομική οντότητα στους μετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως 

μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές 

που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών 

στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών. Επίσης έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 5 και στο ΔΛΠ 10. 
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ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Νοεμβρίου 2009.  

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 

2009 L 314 – 1/12/2009] 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις 

οποίες η οικονομική οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να 

παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν 

πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ή την 

κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης έγιναν ορισμένες 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1. 

Η διερμηνεία δεν θα έχει εφαρμογή στην Εταιρία και στον Όμιλο. 
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6..  ΠΠρρόόσσθθεετταα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  εεππίί  ττωωνν    ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν.. 

66..11..ΕΕννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

 Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος 

 
Γήπεδα 

οικόπεδα 

Κτίρια 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 11.894 12.118 9.122 682 6.609 40.425 
Προσθήκες  δωδεκαμήνου 2009 53 76 78 46 63 316 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2009 0 0 (1.319) (41) 0 (1.360) 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 11.947 12.194 7.881 687 6.672 39.381 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 0 (2.660) (7.056) (447) (5.303) (15.466) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου  2009 0 (307) (515) (57) (291) (1.170) 
Αποσβέσεις πωληθέντων δωδεκαμήνου  2009 0 0 1.316 11 0 1.327 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 0 (2.967) (6.255) (493) (5.594) (15.309) 

Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 11.947 9.227 1.626 194 1.078 24.072 
Κατά την 31η  Δεκεμβρίου  2008 11.894 9.458 2.066 235 1.306 24.959 

 
 

Εταιρία 

 
Γήπεδα 

οικόπεδα 
Κτίρια κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα    
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 5.347 2.242 36 54 585 8.264 
Προσθήκες  δωδεκαμήνου 2009 0 0 0 0 0 0 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2009 0 0 0 0 0 0 
Aναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0 0 0 0 0 0 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 5.347 2.242 36 54 585 8.264 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 0 (236) (36) (54) (584) (910) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου  2009 0 (48) 0 0 (1) (49) 
Αποσβέσεις πωληθέντων δωδεκαμήνου  2009 0 0 0 0 0 0 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 0 (284) (36) (54) (585) (959) 

Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 5.347 1.958 0 0 0 7.305 
Κατά την 31η  Δεκεμβρίου  2008 5.347 2.006 0 0 1 7.354 
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Στην προηγούμενη χρήση 2008, έγινε αναπροσαρμογή των πάγιων 

στοιχείων σε εύλογες αξίες, από ανεξάρτητους εκτιμητές, και προέκυψε 

υπεραξία ποσού € 2.717 χιλ. για τον όμιλο, και ποσού € 1.966 χιλ. για την 

εταιρία, η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 

Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και του ομίλου υφίστανται 

εμπράγματα βάρη ύψους € 32 εκατ. 

66..22..  ΒΒιιοολλοογγιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

 Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, περιλαμβάνουν τους 

αμπελώνες της εταιρίας, για την παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων 

ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, στο τέλος 

κάθε περιόδου, στην εύλογη αξία τους από τη Διεύθυνση Οινολογικού της 

εταιρίας, που διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους 

εκτιμήσεις. Σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις, η 

αξία της γεωργικής παραγωγής κατά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τον χρόνο 

της συγκομιδής, θεωρείται μέρος της εύλογης αξίας των κλημάτων και 

αφαιρείται από την αξία αυτών, κατά τον χρόνο της συγκομιδής. Το σύνολο 

των δαπανών που πραγματοποιούνται για την συντήρηση του αμπελώνα, 

αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά την διάρκεια της περιόδου. Το κέρδος ή η ζημία 

από την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της εύλογης αξίας των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μεταξύ έναρξης και λήξης 

της περιόδου. 

 
 31.12.2009 31.12.2008 
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της περιόδου 273 273 

Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 28 0 

Κέρδος/ζημία αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου 581 742 

Εύλογη αξία παραγωγής σταφυλιών που συλλέχθηκε (581) (742) 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη ης περιόδου. 301 273 
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66..33..  ΆΆυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία Όμιλος Εταιρία 

            Λογισμικά προγράμματα 
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης   
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 318 162 
Προσθήκες δωδεκαμήνου  2009  47 0 
Κατά την  31η Δεκεμβρίου  2009 365 162 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 (228) (158) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου  2009 (45) 0 
Αποσβέσεις πωληθέντων δωδεκαμήνου  2009 0 (1) 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 (273) (159) 
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2009 92 3 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 90 4 

 

66..44..  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  θθυυγγααττρριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 100,00% 17.853 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 99,50% 218 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 72,10% 597 

MILLESIME 100,00% 415 

ΣΥΝΟΛΟ  19.083 

 
Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω συμμετοχών. 

66..55..  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

Τα αποθέματα του ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

Αποθέματα 31.12.2009 31.12.2008 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.845 2.006 
Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 20.491 20.673 
Εμπορεύματα 522 545 
Σύνολο 22.858 23.224 
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66..66..  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ππεελλάάττεεςς  κκααιι  ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς    

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις Όμιλος Εταιρία 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Πελάτες 12.530 11.340 1 1 
Επιταγές εισπρακτέες 1.099 8.240 59 59 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
(θυγατρικές) 0 0 6.635 6.417 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 0 0 0 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (5.292) (5.341) (4.645) (3.645) 
Απαιτήσεις από πελάτες 8.337 14.239 2.049 2.832 
     
Ελλ. Δημόσιο- Προκ. και παρακρατούμενοι 
φόροι 464 212 167 175 
Λοιποί Χρεώστες 2.474 7.297 385 331 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
(θυγατρικές) 0 0 1.285 1.150 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 418 446 1 4 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2 54 0 0 
Προκαταβολές 331 562 192 190 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (1.115) (1.088) (470) (470) 
Λοιπές απαιτήσεις 2.573 7.483 1.560 1.380 

 
 
 
 
6.77..    ΤΤααμμεειιαακκάά  ΔΔιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ΙΙσσοοδδύύννααμμαα 

 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα      Όμιλος Εταιρία 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Ταμείο 54 98 1 2 
Καταθέσεις όψεως 338 259 21 19 
Σύνολο 392 357 22 21 
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66..88..  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  

 Με απόφαση της επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 

εταιρείας στις 14.7.2009, αποφασίσθηκε η ακύρωση 414.650 ιδίων κοινών μετοχών, 

συνολικής αξίας κτήσεως € 363.472,48, με συνέπεια τη μείωση: α) του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά 414.650 κοινές μετοχές συνολικής αξίας € 248.790,00 και β) της 

διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού € 114.682,48. 

 Οι ως άνω 414.650 μετοχές, είχαν αγορασθεί κατά το διάστημα 3.1.2005-

28.6.2005, σε εκτέλεση απόφασης της από 29.6.2004 γενικής συνέλευσης των 

μετόχων της εταιρείας, καθώς και των υπ’ αριθμ. 572/27.12.2004 και 581/14.6.2005 

αποφάσεων του Δ.Σ. 

 Στις 17 Ιουλίου 2009, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η 

αριθμ. Κ2-7666 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρείας. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Χ.Α, στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 ενημερώθηκε για την 

εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω, ακύρωσης των μετοχών της 

εταιρείας. 

 Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, την 31η 

Δεκεμβρίου 2009, ανέρχεται σε €16.172.010,00, διαιρούμενο σε 25.413.350 κοινές και 

1.540.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία. 

 Οι μετοχές της «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ HOLDING Α.Ε.» είναι εισηγμένες στην αγορά του 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

  

66..99..  ΔΔάάννεειιαα  

Τα δάνεια του ομίλου και της εταιρίας, έχουν χορηγηθεί από ελληνικές 

τράπεζες, 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.  

 Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται κατά κύριο χρηματοδότη ως 

εξής: 
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Δάνεια Όμιλος Εταιρία 
 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
 υποχρεώσεις υποχρεώσεις 
Ομολογιακό δάνειο 400 4.045 0 0 
Τράπεζα Πειραιώς 2.189 0 0 0 
Εμπορική Τράπεζα 2.368 0 0 0 
Εθνική Τράπεζα 2.025 0 0 0 
Marfin Εγνατία Τράπεζα 1.200 0 0 0 
Τράπεζα Κύπρου 55 0 0 0 
Eurobank 2.300 0 0 0 
ΑBC Factors 4.123 0 0 0 
MARFIN FACT (13) 0 0 0 
Ευβοϊκή Τράπεζα 6 0 0 0 
ALPHA BANK 11 0 0 0 
Τράπεζα Αττικής 192 0 0 0 
Πανελλήνια Τράπεζα 95 0 0 0 
Credit Agricole 348 0 0 0 
Unigredit 562 0 0 0 
PPRROOBBAANNKK  440099  00  00  00  
PPRROOTTOONN  BBAANNKK  116688  00  00  00  
ΣΣύύννοολλοο  1166..443388  44..004455  00  00  

 

  

66..1100..  ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

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

υποχρεώσεις  Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
     

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές 
πελατών 9.471 7.815 79 90 
Επιταγές πληρωτέες 6.046 15.234 118 377 
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες 0 0 6.716 5.482 
Σύνολο 15.517 23.049 6.913 5.949 
     
Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 1.226 1.783 815 603 
     
Λοιπές υποχρεώσεις 4.886 4.440 485 981 
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66..1111..  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  ππααρροοχχέέςς  σσττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  

Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που 

παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 
  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους Όμιλος Εταιρία 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2008 1.185 59 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.12.2009 81 4 
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 01.01-31.12.2009 74 3 
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 0 0 
Επίδραση περικοπής / Διακανονισμού / Τερματικές  παροχές 541 0 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2009 (803) 0 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2009 1.078 66 

66..1122..  ΕΕττεερροοχχρροοννιισσμμέέννεεςς  ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

 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 Εταιρία 
 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 
Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
των ενσώματων πάγιων στοιχείων σε χρόνο 
προγενέστερο των αποτελεσμάτων (717) (155) (717) (155) 
Από την άμεση λογιστική απόσβεση άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων, που φορολογικά 
αποσβένονται σε μία πενταετία 128 128 73 73 
Από την άμεση λογιστική αναγνώριση της 
απομείωσης της αξίας επενδύσεων, που 
φορολογικά εκπίπτεται κατά το χρόνο της 
εκποίησης ή εκκαθάρισης της επένδυσης 42 42 1.677 1.677 
Από την άμεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών ενδοομιλικών απαιτήσεων, που 
φορολογικά θα διακανονιστούν κατά την λύση 
και εκκαθάριση των επενδύσεων 104 104 904 904 
Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων 
προς τους εργαζόμενους, που εκπίπτονται 
φορολογικά κατά το χρόνο της καταβολής τους 268 300 17 15 
Από την άμεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών απαιτήσεων, που φορολογικά θα 
διακανονιστούν μετά την έκδοση τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων 1.582 1.582 158 158 
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 (1.381) (1.880) (185) (717) 
Φόροι εισοδήματος, που θα επιβαρύνουν 
λογιστικά τις επόμενες χρήσεις 27 122 1.925 1.954 
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66..1133..  ΕΕππιιμμέέττρρηησσηη  ββιιοολλοογγιικκήήςς  ((γγεεωωρργγιικκήήςς))  ππααρρααγγωωγγήήςς  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  

 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 επιμέτρησης των Βιολογικών Περιουσιακών 

Στοιχείων στα αποτελέσματα, είναι € 580 χιλ. Αντίθετα οι δαπάνες ανάπτυξης των 

Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) ανήλθαν σε €456 

χιλ., οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης. 

66..1144..  ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκμμεεττααλλλλεεύύσσεεωωςς  

Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  

αναλύονται ως εξής: 

 

Άλλα έσοδα Όμιλος Εταιρία 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 183 370 511 632 
Ενοίκια 0 0 211 213 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 155 200 1 8 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 53 4 0 0 
Έσοδα από αχρ/τες προβλέψεις 13 261 0 258 
Σύνολο 404 835 723 1.112 

66..1155..  ΕΕρργγααζζόόμμεεννοοιι  σσττοονν  όόμμιιλλοο  κκααιι  σσττηηνν  εεττααιιρρίίαα  κκααιι  κκόόσσττοοςς  μμιισσθθοοδδοοσσίίααςς  

Ο αριθμός των εργαζόμενων και το συνολικό κόστος τους, αναλύεται ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρία 
Άτομα 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Μισθωτοί 99 172 3 3 
Ημερομίσθιοι 34 43 0 0 
Σύνολο 133 215 3 3 
     
Μισθοί και ημερομίσθια   4.633 6.118 90 88 
Εργοδοτικές εισφορές 1.092 1.474 19 17 
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 119 227 2 5 
Αποζημιώσεις απολυομένων 847 232 0 0 
Σύνολο 6.691 8.051 111 110 
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66..1166..  ΚΚόόσσττοοςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  

Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας, περιλαμβάνονται: 

 Όμιλος Εταιρία 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Χρεωστικοί τόκοι 0 0 0 0 
Δάνεια τραπεζών 644 1.359 0 0 
Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα 142 270 2 3 
Σύνολο 786 1.629 2 3 
Μείον: Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 0 3 0 0 
Σύνολο 786 1.626 2 3 

66..1177..  ΦΦόόρροοιι  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

Φόροι εισοδήματος  Όμιλος  Εταιρία 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

Τρέχον φόρος εισοδήματος 0 0 0 0 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 96 247 29 (627) 
Φόρος διαφορών φορολογικού ελέγχου 
προηγ. χρήσεων 0 0 0 0 
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 96 247 29 (627) 

 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 φορολογικές δηλώσεις, για τις κατωτέρω παρατιθέμενες χρήσεις, των 

εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να 

υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο που θα 

εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των ελέγχων δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική 

πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Εταιρία Εκκρεμείς φορολογικές χρήσεις 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E. 2005 έως και 2009 
MΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2005 έως και 2009 
ΚΥΜΗ Α.Ε. 2003 έως και 2009 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 2007 έως και 2009 
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2007 έως και 2009 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2007 έως και 2009 
MILLESSIME S.A.S 2007 έως και 2009 
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66..1188..  ΕΕππιιμμεερριισσμμόόςς  ττωωνν  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν    

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων που παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρία 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Κόστος πωλήσεων 923 886 0 0 
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 289 485 50 51 

Σύνολο 1.212 1.371 50 51 
 

77..  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  

 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 Όμιλος Εταιρία 
α) Έσοδα 0 723 
β) Έξοδα 0 0 
γ) Απαιτήσεις 0 7.920 
δ) Υποχρεώσεις 0 6.716 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 618 0 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 

 

88..  ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  σσύύννττααξξηηςς  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  

 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2009, 

τα οποία θα έπρεπε η να κοινοποιηθούν η να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

                                          Νάουσσα, 26 Μαρτίου 2010 

              

               Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

 
 
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος          Το μέλος του Δ.Σ.           Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
 
 
 
        Κωνσταντίνος. Σ. Μπουτάρης                  Μαρίνα Κ.Μπουτάρη                  Ηλίας Α. Χωρεμιώτης 

                                           (ΑΔΤ ΑΒ/050163)                            (ΑΔΤ ΑΕ/049863)               (ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921) 
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(Έμμεση μέθοδος)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.200801.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (930) (4.221) (1.340) (5.740)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.213 1.371 50 51
Προβλέψεις (121) (188) 7 2.942
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (581) (742) 0 0
Ζημία από λύση και εκκαθάριση θυγατρικής 0 1.440 0 1.440
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιέs) επενδυτικήs δραστηριότηταs 14 1.020 0 1.033
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 786 1.626 1 3
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 946 (1.837) 0 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 10.814 (1.918) 604 63

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (7.550) 6.233 680 (560)
 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (784) (1.582) (1) (3)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Καταβεβλημένοι φόροι 0 (128) 0 (76)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 3.807 1.074 1 (847)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 24.373 25.232 7.305 7.354 Επενδυτικές δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 92 90 3 4 Εκκαθάριση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 (1.440) 0 (1.440)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 73 170 21.012 21.040 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (482) (1.179) 0 (5)
Αποθέματα 22.858 23.224 0 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 19 2.318 0 2.300
Απαιτήσεις από πελάτες 8.337 14.239 2.049 2.833 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (463) (301) 0 855
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.014 7.887 1.623 1.442 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58.747 70.842 31.992 32.673 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 18.273 38.505 0 0

Εξοφλήσεις δανείων (21.581) (39.950) 0 0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από
Μετοχικό κεφάλαιο 16.172 16.421 16.172 16.421 χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) (3.308) (1.445) 0 0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (618) 159 7.540 8.660 Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 15.554 16.580 23.712 25.081 και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) 35 (672) 1 8
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 1 1 0 0 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 357 1.028 21 13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) 15.555 16.581 23.712 25.081 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 392 357 22 21
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.045 2.680 0 0
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.078 1.199 67 59
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.438 21.111 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.631 29.271 8.213 7.533

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 43.192 54.261 8.280 7.592

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 58.747 70.842 31.992 32.673

 ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 27.474 32.851 0 0
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0 0 0 0
Σύνολο πωλήσεων 27.474 32.851 0 0
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 9.030 13.809 0 0
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη 
αξία 580 742 0 0
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (456) (426) 0 0
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 9.154 14.125 0 0
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (144) (2.595) (1.338) (5.737)
Κέρδη/(Ζημίες)) προ φόρων (930) (4.221) (1.340) (5.740)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.026) (4.469) (1.369) (5.113)
Ιδιοκτήτες μητρικής (963) (4.316) 0 0
Δικαιώματα μειοψηφίας (63) (153) 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 5.657 0 2.204
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (1.026) 1.188 (1.369) (2.909)
Ιδιοκτήτες μητρικής (963) 1.341 0 0
Δικαιώματα μειοψηφίας (63) (153) 0 0
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0383) (0,1731) (0,0544) (0,2047)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.069 (1.224) (1.288) (5.686)

   ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24                                                          31/12/2009
Όμιλος Εταιρία

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 α) Έσοδα 0 723
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 
αντίστοιχα) 16.581 15.393 25.081 27.990

β) Έξοδα
0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.026) 1.188 (1.369) (2.909) γ) Απαιτήσεις 0 7.920 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (249) 0 (249) 0 δ) Υποχρεώσεις 0 6.716 
Μείωση διαφορών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (115) 0 (115) 0 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 618 0
Ακύρωση ιδίων μετοχών 364 0 364 0 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2009 και 31.12.2008 
αντίστοιχα) 15.555 16.581 23.712 25.081 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 

Νάουσα, 26 Μαρτίου 2010
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.και Δ/νων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Μαρίνα Κ. Μπουτάρη
(ΑΔΤ ΑΒ/050163) (ΑΔΤ ΑΕ/049863) ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ηλίας Α.Χωρεμιώτης

ΟΜΙΛΟΣ                    ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002
Έδρα: Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

              ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

1. Το θέμα έμφασηs που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά πιθανέs υποχρεώσειs από τιs ανέλεγκτεs φορολογικέs χρήσειs τόσο για την 
μητρική εταιρία, όσο και για τιs λοιπέs εταιρίεs του ομίλου.

2. Στη σημείωση 6.17 των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρίας, καθώς και όλων των θυγατρικών εταιριών του ομίλου, 
που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
 
3.  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.

4. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
                                                                                                                                                                                ΟΜΙΛΟΣ                           ΕΤΑΙΡΙΑ
     -υποθέσεις της παραπάνω περίπτωσης 2                                                                                                                0                                         0
     -ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις                                                                                                                               0                                         0
     -λοιπες προβλέψεις (πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης)                                   1.077                                       66
          
5. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: για την εταιρία 3  άτομα (έναντι 3 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου) και για τον όμιλο  133 
άτομα  (έναντι 215 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου).

6. Στην προηγούμενη χρήση καταχωρήθηκε απ' ευθείας στην καθαρή θέση  α) του ομίλου ποσό  € 2.717 χιλ. (αντίστοιχα για την εταιρία  ποσό € 1.966 χιλ.), που αφορά  σε 
υπεραξία από την αποτίμηση των παγίων στοιχείων σε εύλογες αξίες β)του ομίλου ποσό  € 401 χιλ. (αντίστοιχα για την εταιρία  ποσό € 180 χιλ.), από αναπροσαρμογή 
αναβαλλόμενων υποχρεωσεων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.12 παρ.47  γ) του ομίλου ποσό  € 275 χιλ. (αντίστοιχα για την εταιρία  ποσό € 60 χιλ.), από αναπροσαρμογή αναβαλλόμενων 
υποχρεωσεων λόγω της αναπροσαρμογής των φορολογικών παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και δ)του ομίλου ποσό  € 2.263 χιλ.λόγω λύσης και εκκαθάρισης θυγατρικής 
εταιρείας.

7. Το σύνολο των μετοχών της μητρικής που κατέχονται από την ιδία  στη λήξη της περιόδου, ανέρχονται σε 233.710 κοινές μετοχές  και η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε  € 156 χιλ.

8. 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 ενοποίησης), όλων των θυγατρικών εταιριών του ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

9. 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. 

 10. Δεν ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, η 
θυγατρική εταιρία EURODRIKS AE,  λόγω οριστικής λύσης και διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (έγκριση Νομαρχίας Νο 10300/31.12.2008).

11. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιριών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη χρήση ή περίοδο. 

12. Το γεγονός της παύσης ενσωμάτωσης  στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου της θυγατρικής εταιρίας EURODRIKS AE, δεν επέφερε μεταβολή 
συνολικά  σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής.

13.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:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας 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 όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου                                                            www.boutarigroup.gr
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:                                                     Στενήμαχος - Νάουσσα
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:                                8514/06/Β/86/002
Αρμόδιο Υπουργείο:                                                              Υπουργείο Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                                          Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κων/νος Σ. Μπουτάρης, 
                                                                                               Αντιπρόεδρος Φανή Σ. Μπουτάρη, 
Μέλη Δ.Σ :                                                                              Μαρίνα Κ. Μπουτάρη,
                                                                                               Χριστίνα Κ. Μπουτάρη,
                                                                                               Ελένη Κ. Μπουτάρη,
                                                                                               Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος, 
                                                                                               Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο              
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων                                26 Μαρτίου 2010
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:                                                 Ιωάννης Λ.Πέρρος
Ελεγκτική Εταιρία:                                                                  Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:                                              Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης.

 


