
IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες  προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (2.580) (614)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 410 428
Προβλέψεις 157 99
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία (354) (241)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιέs)
επενδυτικής δραστηριότητας (1) (3)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.038 651
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση αποθεμάτων 860 729
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.122 (805)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 338 (300)

31.12.2016 31.12.2015 Μείον:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (492) (281)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 12.289 12.604 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 19 λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 498 (337)

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 10 10
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79 85 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αποθέματα 15.622 16.188 Απόκτηση συγγενών 0 (10)
Απαιτήσεις από πελάτες 4.162 5.009 Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (85) (84)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.340 12.478 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 1 3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.510 46.393 Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο εκροών από 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (84) (91)
Μετοχικό κεφάλαιο 7.550 7.550
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (7.251) (4.825) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 300 2.725 Δάνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα (224) 359
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 580 6.456 Σύνολο (εκροών)/ εισροών από
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24.615 24.387 χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) (224) 359
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19.015 12.826 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 44.210 43.668 και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) 190 (69)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 44.510 46.393 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 60 128

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 250 60

 ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πρόσθετα στοχεία και Πληροφορίες

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 10.540 12.026

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0 0
Σύνολο πωλήσεων 10.540 12.026
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 3.668 4.580
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία 354 242
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (250) (265)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 3.773 4.557
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (1.542) 37
Ζημίες προ φόρων (2.580) (614)

Ζημίες μετά από φόρους (Α) (2.537) (479)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) 112 (77)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (2.426) (556)
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (10,0800) (1,9032)

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (1.131) 465

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής: 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

31.12.2016 31.12.2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24     31.12.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 
01.01.2015 αντίστοιχα) 2.725 3.281
Zημίες μετά από φόρους (Α) (2.537) (479) α) Έσοδα 14
Αναβαλλόμενοι φόροι 0 (141) β) Έξοδα 281
Αναλογιστικά κέρδη 112 64 γ) Απαιτήσεις 10.841
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016 και 
31.12.2015 αντίστοιχα) 300 2.725 δ) Υποχρεώσεις 0

ε) Συναλλαγέs και Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 587
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
(ΑΔΤ ΑΜ/127077)

Στενήμαχος,  25 Απριλίου 2017

(ΑΔΤ AΚ/0822498)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ Α. ΧΩΡΕΜΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921

 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
 (δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 19584/52Β/89/8(2010)  -  ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122042899000
ΕΔΡΑ: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

1. Στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας.

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.

3. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία απο τις παρακάτω περιπτώσεις:
-Υποθέσεις της παραπάνω περιπτωσης 2                                                                                                    0
-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις                                                                                                               0
-Λοιπές προβλέψεις (προβλέψεις παροχών αποχώρησης προσωπικού)                                                          580

4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσεως ήταν 104  άτομα έναντι 114 της προηγούμενης χρήσεως.

5.  Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές της 
31.12.2015.

6. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε», εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη 
Στενήμαχο Νάουσας και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 100%.

7.  Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

8.   Σε ακίνητα της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 21,66  εκ., για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

9. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αφορά τη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στα αρνητικά 
Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, στην έλλειψη ρευστότητας, στη ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 
3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’, στην Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας, η οποία προβλέπει επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης, που 
κατετέθη την 30.12.2016, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και στο επιχειρηματικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο μη επικύρωσης 
από το Δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης ή ακόμη και αν υπάρξει θετική μεν απόφαση του Δικαστηρίου αλλά δεν επιτευχθούν οι στόχοι και 
δεν γίνει πιστή εφαρμογή του πλάνου αναδιάρθρωσης, καθώς και η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, υποδηλώνει την ύπαρξη 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη  συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η  έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως     
Διεύθυνση διαδικτύου: www.boutari.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Κωνσταντίνοs Στυλ. Μπουτάρηs 
Μέλη Δ.Σ : Ελένη Κ.Μπουτάρη
                 Χριστίνα Κ. Μπουτάρη
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο  των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων: 25 Απριλίου 2017
Νόμιμος Ελεγκτής: Ελένη Π. Ρηγοπούλου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 14531) 
Ελεγκτική Εταιρία:  ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης


