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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» 
την 27η Μαρτίου 2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 
στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://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 Πληροφόρησης. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας 

«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ». 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της ανώνυμης εταιρείας «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», που αποτελούνται από τον εταιρικό και 

ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών 

πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή 

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι 

λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες 

δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 

διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση 

ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή 

και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου 

αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 

 
 
Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου 

μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 9 που παρατίθεται στο Προσάρτημα 

των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι 

φορολογικές δηλώσεις της Μητρικής εταιρείας και μίας θυγατρικής για τις χρήσεις 

2005 έως και 2007, μίας θυγατρικής για τις χρήσεις 2004 έως και 2007, και για τις 

λοιπές θυγατρικές για τις χρήσεις 2003 έως και 2007, 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. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 

προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 

παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το 

περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις. 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 

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, Αθήνα 
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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 Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 

μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2007. 

  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του 2007 
 
Το 2007 ήταν η χρονιά που υλοποιήθηκαν οι περισσότερες αλλαγές στη διοίκηση και 

την αναδιοργάνωση της εταιρίας, όπως είχαμε ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση της 

χρήσης του 2006. 

 

Αποτέλεσμα αυτών ήταν να αντιστραφούν τα αποτελέσματα του Ομίλου από αρνητικά 

σε θετικά.  

 
Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2007 ανήλθε στα 33,29  εκ.€  έναντι 30,35 εκ € 

του 2006 σημειώνοντας άνοδο 9,68%. 

 

Τα  Ενοποιημένα κέρδη του 2007 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

διαμορφώθηκαν σε 3,29 εκ.€ έναντι ενοποιημένων κερδών του 2006 σε 2,66 εκ.€ 

σημειώνοντας άνοδο 23,5%. 

 

Τα Ενοποιημένα κέρδη του 2007 μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

έφτασαν τις 243,48 χιλ.€ έναντι ζημιών του 2006 3.751,18 χιλ.€. 

 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας τα καθαρά κέρδη έφτασαν τις 60,86 χιλ.€ έναντι ζημιών 

του 2006 760 χιλ. €. 
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Α.  Μπουτάρη Οινοποιητική 
 
 
Το 2007 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των τριών διοικητικών κέντρων της εταιρείας  

(Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Νάουσα), σε δύο τη Νάουσα και την Αθήνα.  Η απόφαση 

αυτή είχε άμεσα αποτελέσματα στις δαπάνες αλλά και κυρίως στην εύρυθμη 

λειτουργία της εταιρείας. 

 

Πωλήσεις Εσωτερικού 

Υπήρξε μεγάλη αύξηση όγκων και στην μάρκα Μπουτάρη +7,1% και στη μάρκα 

Καμπά +24,0% .  

 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στις αξίες οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι Μπουτάρη 14,8% και 

Καμπά 41,2% . 

 

Η ελαφρά μείωση του Ασκού και αυτή της δραστηριότητας του Νερού και των 

Εισαγόμενων, επηρεάζει πολύ λίγο τη δραστηριότητα της εταιρίας. 

 

Πωλήσεις Εξωτερικού 

Ο διαχωρισμός σε Μπουτάρη & Καμπά που ουσιαστικά υλοποιήθηκε το 2007 δεν 

επέφερε σοβαρές αναταράξεις στην ποσοτική πορεία των πωλήσεων ούτε και στις 

αξίες.  Η ωρίμανση της στρατηγικής αυτής μέσα στο 2008 προβλέπεται να έχει πολύ 

θετική επίπτωση τόσο στους όγκους όσο και στις αξίες και αποτελέσει μια πολύ βάση 

για τη σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών των επομένων ετών. 

 

 

Μικτά Κέρδη 

Η αύξηση των πωλήσεων καθώς επίσης και η βελτίωση του μικτού περιθωρίου 

κέρδους είχε σαν συνέπεια τη σημαντική αύξηση των μικτών κερδών  
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Στο εξωτερικό βελτιώθηκε το μικτό κέρδος το οποίο οφείλεται και βασικά στη νέα 

στρατηγική που εφαρμόστηκε το 2007. 

 

Δαπάνες 

Υπάρχει σημαντική μείωση στη Διοικητική Λειτουργία λόγω εφαρμογής 

προγράμματος περικοπής δαπανών που θα συνεχιστεί και στο 2008. 

 

Τα έξοδα της Λειτουργίας Διάθεσεως αυξήθηκαν για να υποστηρίξουν τη μεγάλη 

αύξηση των πωλήσεων, ενώ έγινε ορθολογικότερη κατανομή πόρων στο κομμάτι της 

προβολής και διαφήμισης. 

 

Τα Χρηματοοικονομικά αυξήθηκαν λόγω αύξησης των επιτοκίων και των αναγκών της 

εταιρείας για χρηματοδότηση των πωλήσεων. 

Μέσα στο 2007 δεν έγιναν οι πωλήσεις των ανενεργών ακινήτων της εταιρίας που είχε 

ανακοινωθεί.  Προβλέπεται όμως οι πωλήσεις αυτές να υλοποιηθούν μέσα στο 2008 

και να έχουν την αντίστοιχη επίπτωση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. 

Το κόστος Διανομής αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2006 αλλά θα 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 2008 προσδοκώντας σε μείωση του ανά μονάδα 

(κιβώτιο) κόστος Διανομής με ριζική αλλαγή του Logistics process. 

 

Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2007 

 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να έχουμε μια εντυπωσιακή βελτίωση των 

αποτελεσμάτων χρήσης προ φόρων από ζημία (1.826,33) χιλ. € το 2006 σε κέρδη 

553,94 χιλ. € το 2007 

 

Β.  ΚΥΜΗ 

 

Τα αποτελέσματα χρήσεως 2007 ήταν ιδιαίτερα αρνητικά και τίθεται πλέον θέμα 

συνέχισης ή μη της δραστηριότητας της εταιρίας ή ριζικής αναδιοργάνωσης της 

στρατηγικής της, που θα αποφασισθεί και θα ανακοινωθεί προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση της χρήσης 2007. 
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Γ.  Domaine de Mayrac 

 

Θα συνεχιστεί και το 2008 η επένδυση στην αναδιάρθρωση του αμπελώνα της εταιρίας 

με νέες φυτεύσεις και συνέχιση και ολοκλήρωση των προηγουμένων. 

 

Μέσα στο 2008 θα εφαρμοσθεί η νέα πολιτική Marketing και Πωλήσεων με την 

παρουσίαση των νέων προϊόντων που έχει επεξεργασθεί το Οινολογικό Τμήμα της  

 

 

εταιρίας στην αγορά και το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχει ιδιαίτερα θετική επίπτωση 

στα αποτελέσματα της εταιρίας. 

 

Δ.  Υπόλοιπες Εταιρίες 

 

Εντός του 2008 θα αδρανοποιηθούν όλες οι μη παραγωγικές εταιρίες του Ομίλου 

«Eurodrinks», «Τροφοδομική», «Μίδας». 

 

Η εταιρία επεξεργάζεται σχέδιο συγχώνευσης της Μπουτάρη Holding με την 

Mπουτάρη Οινοποιητική, το οποίο θα παρουσιαστεί προς έγκριση εντός των επομένων 

μηνών. 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2008 

 

Το 2008 έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει μια χρονιά σταθμό για τη θετική πορεία 

της εταιρίας. 

 

Τα προϊόντα Μπουτάρη έχουν επανακτήσει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά 

βάσει ερευνών πιστοποιημένων οργανισμών και οι προοπτικές για περαιτέρω 

ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι πολύ ενθαρρυντικές.  Οι συνεχείς 

βραβεύσεις σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιβεβαιώνουν την 

αισιοδοξία για τις προοπτικές αυτές. 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2007, τα 

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

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
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 

Ήδη η Διοίκηση του Ομίλου διαπραγματεύεται την αναδιάρθρωση όλου του 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού με όρους που θα μειώσουν 

σημαντικά τον κίνδυνο της μεταβολής των επιτοκίων αλλά και το συνολικό 

χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας.  Παράλληλα, εφαρμόζεται σχέδιο μείωσης 

των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας μέσω της πώλησης αδρανών παγίων 

στοιχείων και της μείωσης των ημερών πίστωσης προς τους πελάτες, καθώς επίσης και 

των αποθεμάτων. 
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Θεσσαλονίκη,27 Μαρτίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από                                   
(6) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με 
ημερομηνία 28/03/2008. 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 
Ιωάννης Λ. Πέρρος 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11951 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 
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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 16.420.800 € και διαιρείται σε 

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

27.368.000 μετοχές της Εταιρείας, 25.828.000 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου, και 

1.540.000 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες.  Το προνόμιο των 

παραπάνω μετοχών συνίσταται: 

 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 εξακόσιες σαράντα οκτώ 
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χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (648.360) 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 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, 
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• 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. 

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 5.967.770 23,11% 72.794 4,73% 
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Μαρίνα Κ. Μπουτάρη 2.033.644 7,87% 1.810 0,12% 
Χριστίνα Κ. Μπουτάρη 2.242.740 8,68% 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 

 
         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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 για την  χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007  
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

18 

 

Θεσσαλονίκη,27 Μαρτίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από  
(6) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με 
ημερομηνία 28/03/2008. 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 
 
 
 

Ιωάννης  Λ. Πέρρος 
ΑΜ ΣΟΕΛ 11951 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 για την  χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007  
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

19 

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

    (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2007  31/12/2006 
 Σημ.        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώματα πάγια 10 24.608   21.873  8.183  8.149 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  273  60  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11 56   42  0  0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις 21 0   0  19.083  19.083 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 22 0   1.600  1.744  3.343 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  19   16  3  3 

   24.956   23.592  29.014  30.579 
             

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέματα 12 20.644   19.622  0  0 
Απαιτήσεις από πελάτες 13 16.742   13.476  6.328  3.073 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

 
47   47  41  41 

Λοιπές Απαιτήσεις 13  3.025   4.130  1.080  1.429 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.029   1.675  13  6 
   41.487   38.950  7.463  4.549 
            
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   66.443   62.542  36.477  35.128 
             
ΠΑΘΗΤΙΚΟ             
Μετοχικό κεφάλαιο 17 16.421   16.421  16.421  16.421 
Διαφορά υπέρ το άρτιο   23.478   23.478  23.478  23.478 
Ίδιες μετοχές  (519)   (519)  (519)  (519) 
Αποθεματικά  14.589   14.588  9.512  9.512 
Κέρδη (ζημίες) εις νέον   (38.577)   (38.701)  (20.901)  (20.962) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ομίλου   15.392   15.266  27.990  27.929 
Δικαιώματα μειοψηφίας   1   1  0  0 
            
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   15393   15.268  27.990  27.929 
            
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Δάνεια 14 8.117   7.686  0  0 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 22 224  0  0  0 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους                     
μετά την έξοδο από την υπηρεσία 16 1.387   1.538  317  288 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   9.728   9.223  317  288 
            
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 15 18.034   15.591  5.579  4.520 
Δάνεια  14 17.074   16.508  0  0 
Φόροι 15 2.082   2.102  603  756 
Λοιπές υποχρεώσεις 15 4.132   3.850  1.988  1.635 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   41.322  38.051  8.170  6.911 
Σύνολο υποχρεώσεων   51.050   47.274  8.487  7.199 
            
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   66.443   62.542  36.477  35.128 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 
 

 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
        

   1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 
  Σημ.       
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   33.288 30.350   125 270 
Κόστος πωλήσεων   (18.171) (17.951)   (80) (220) 

Μικτά κέρδη 
  

15.117 12.398   45 50 

Άλλα έσοδα  
 
5 621 4.552   915 3.591 

Άλλα έξοδα    (537) (770)   (11) (15) 
Έξοδα διαθέσεως   (10.445) (10.984)   0 0 
Έξοδα διοικήσεως   (2.915) (3.800)   (821) (1.368) 

Κέρδη προ φόρων,χρημ/κων, και επενδ.αποτελ/των 1.841 1.396   127 2.258 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
8 (1.601) (1.528)   (20) (74) 

 Ζημίες από συγγενείς επιχ/σεις  0 (1.785)   0 (1.785) 
Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων    240 (1.916)   107 400 
Μείον Φόροι 9 (115) (1.971)   (46) (1.160) 
Κέρδη μετά από φόρους   125 (3.888)   61 (760) 
Κατανέμονται σε :         
Μετόχους Εταιρίας   243 (3.751)   61 (760) 
Μετόχους μειοψηφίας   (118) (136)   0 0 

Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή - βασικά 
  

0,007 (0.00)   0,000 (0,00) 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
  (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
                                                                                                                                Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο   
Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπο την 01.01.2006. 16.421 23.478 14.723 (35.993) (514) 18.115 1 18.116 

Κέρδη / (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους 0 0 0 (3.888) 0 (3.888) 0 (3.888) 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 0 0 0 1.045 0 1.045 0 1.045 

Λοιπέs μεταβολές καθαρήs θέσηs 0 0 (134) 134 0 0 0 0 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (5) (5) 0 (5) 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 16.421  23.478  14.589  (38.702)  (519)  15.267  1  15.268  

 
 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές Σύνολο  

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπο την 01.01.2007 16.421 23.478 14.589 (38.702) (519) 15.267 1 15.268 

Κέρδη / (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους 0 0 0 125 0 125 0 125 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπέs μεταβολές καθαρήs θέσηs 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 31.12.2007 16.421 23.478 14.589 (38.577) (519) 15.392 1 15.393 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
  (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)                                                                                                                  
 
                             
                                                                                                                         
 
                                                                                                Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον Ίδιες Μετοχές Σύνολο Καθαρής Θέσης  

Υπόλοιπο την 01.01.2006 16.421 23.478 9.680 (20.371) (514) 28.694 

Αποτέλεσμα κέρδος / (ζημία) χρήσεως 0 0 0 (760) 0 (760) 

Λοιπέs μεταβολές καθαρήs θέσηs  0 0 (169) 169 0 0 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (5) (5) 

Υπόλοιπο την 31.12.2006 16.421 23.478 9.511 (20.962) (519) 27.929 
 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον Ίδιες Μετοχές Σύνολο Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπο την 01.01.2007 16.421 23.478 9.511 (20.962) (519) 27.929 

Αποτέλεσμα κέρδος / (ζημία) χρήσεως 0 0 0 61 0 61 

Λοιπέs μεταβολές καθαρήs θέσηs  0 0 0 0 0 0 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2007 16.421 23.478 9.511 (20.901) (519) 27.990 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
  (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  240 (1.916)  107 400 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις  1.444 1.264  55 60 
Προβλέψεις  (151) 67  28 12 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας (3) (48)  0 (37) 
Ζημίες από πώληση συμμετοχών 0 1.784  0 1.785 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.601 1.528  20 73 
Πλέον / Μείον : προσαρμογές για μεταβολές 
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (1.023) (1.829)  0 0 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (2.163) 419  (2.907) (1.847) 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.055 (5.761)  2.631 (8.575) 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.084) (1.394)  (20) (74) 
Καταβεβλημένοι φόροι (521) (1.999)  182 (1.156) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  395 (7.885)  96 (9.359) 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και      
λοιπών επενδύσεων  0 (302)  0 (301) 
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και      
λοιπών επενδύσεων 0 9.545  0 9.545 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (1.529) (1.389)  (89) - 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
παγίων  στοιχείων 8 325  0 314 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (1.521) 8.179  (89) 9.558 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Αγορά ιδίων μετοχών 0 (5)  0 (5) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  29.826 18.663  0 518 
Εξοφλήσεις δανείων  (29.347) (18.973)  0 (1.151) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  479 (315)  0 (638) 
Καθαρή (μείωση) / αύξηση  στα ταµειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (647) (21)  7 (439) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη της 
χρήσης  1.675 1.696  6 445 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της 
χρήσης 1.028 1.675  13 6 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο: Κων/νος Σ.Μπουτάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

  (εκτελεστικό μέλος) 
 
                                      Φανή Σ.Μπουτάρη, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) 
                                        
                                       Μαρίνα Κ.Μπουτάρη, μέλος (εκτελεστικό μέλος) 
 
                                       Σπυρίδων Ι.Θεοδωρόπουλος, μέλος (μη εκτελεστικό) 
 
                                       Οδυσσέας Π.Κυριακόπουλος, μέλος (μη εκτελεστικό) 
 
 
Έδρα Εταιρίας:              Ν.Μοναστηρίου 134 
                                       Τ.Κ.563 34, Ελευθέριο Κορδελιό 
                                        Θεσσαλονίκη 
 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:                   8514/06/Β/86/002 
 
Ελεγκτική Εταιρία:       Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
                                        Φωκ.Νέγρη 3 
                                        Τ.Κ.112 57, Αθήνα 
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OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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

 

1.    Πληροφορίες για τον Όμιλο 
        1.1  Γενικές πληροφορίες 
 

       Η μητρική εταιρία Ι.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 στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ν.Μοναστηρίου 134 

του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού. 

 
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 Δεκεμβρίου2007, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την  27η Μαρτίου 2008. 

 
 
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». 
 

ΣΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

http://www.boutarigroup.gr
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Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 
της μητρικής και των θυγατρικών της. Οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου είναι οι εξής: 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

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 

3.EURODRINKS Α.Ε. 100,00% 
Πικέρμι-
Αττικής 

Παραγωγή και εμπορία οίνων, ζύθου, 
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και 
εμφιαλωμένων νερών 

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 Ε.Π.Ε. 72,10% 

Χωνευτικό 
Κύμης-
Ευβοίας Εμφιάλωση και εμπορία νερού 

7. MILLESIME 
                  

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

 

2.    Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί  ο Όμιλος και η 
Εταιρία 
 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε αφορούν τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 

31 Δεκεμβρίου 2007), και συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ) που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ 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 επιμετρώνται 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. 
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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 επ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ημερομηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. Διεταιρικές 

συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές 

μεταξύ των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημιές 

διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος 

περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών είναι 

ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την μητρική εταιρία του Oμίλου. 
 

2.3. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Επιχειρηματικός τομέας, είναι ένα διακεκριμένο τμήμα του ομίλου και της 

εταιρίας, το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων τομέων. Γεωγραφικός 

τομέας, είναι ένα διακεκριμένο τμήμα του ομίλου και της εταιρίας το οποίο διαθέτει 

αγαθά και υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο   

υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα που λειτουργούν σε 

άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Ο Όμιλος παρακολουθεί και παρουσιάζει τους τομείς 

με βάσει τα πωλούμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι δραστηριότητες 

του Ομίλου, με δεδομένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι 

ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τομέας. 
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2.4. Συναλλαγματικές μετατροπές 
 

α)  Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  
 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών 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 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 ενσωμάτων 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 αποσβέσεις των 

άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, με 

βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

       Κατηγορία                                        Ωφέλιμη Ζωή 

• Κτίρια                                                            50  έτη 

• Μηχανολογικός εξοπλισμός                         6-7 έτη  

• Αυτοκίνητα – Οχήματα                                   5 έτη 

• Μηχανογραφικός εξοπλισμός                6-7 έτη  

• Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός          6-7 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται 

σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι 

λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. Κατά την πώληση 

των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες, στ' αποτελέσματα.  

 

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 σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Χ.Π., στην εύλογη αξία τους, όπως προβλέπει το Δ.Λ.Π. 41.   
 

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. 
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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. 
 

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 ζημιάς απομείωσης είναι η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς 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 
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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.  

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. 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.  

 
2.15. Φορολογία Εισοδήματος  

 

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. 
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2.16.   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 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.  

 

2.17. 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. 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. 
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(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. 

 

 

 
2.18. 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.  
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και  κρίσεις της διοικήσεως. 
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση 

τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 

εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.  
 

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. 
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Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των οικονομικών Καταστάσεων 
 

5.    Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 
Άλλα έσοδα Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 
 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 387 

 
4.254  637 3.153 

 
Ενοίκια 0 

 
3  213 192 

 
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 89 

 
265  56 245 

 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 145 

 
30  10 1 

 
Σύνολο 621 

 
4.552 915 3.591 

 
6.    Εργαζόμενοι στον Όμιλο και στην Εταιρία και Κόστος Μισθοδοσίας 
 

Ο αριθμός  των εργαζομένων στον  Όμιλο και την Εταιρία, και το συνολικό 

κόστος τους, αναλύεται ως εξής: 

 
 

Εργαζόμενοι στον όμιλο και στην 
εταιρία και κόστος μισθοδοσίας Ο Όμιλος  Η Εταιρία 
 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006  01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 
Άτομα        
Μισθωτοί 185 195  4 5 
Ημερομίσθιοι 40 51  - - 

Σύνολο 225 246  4 5 

        

 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006  01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 
Μισθοί και ημερομίσθια 6.232 6.711  513 742 
Εργοδοτικές εισφορές 1.412 1.583  26 90 
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 133 176  6 11 
Αποζημιώσεις απολυομένων 312 586  6 9 

Σύνολο 8.089 9.057  550 852 
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7.      Επιμερισμός των Αποσβέσεων  

 

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων του Ομίλου και της Εταιρίας που 

παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 
 

Επιμερισμός αποσβέσεων 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 
 
Κόστος πωλήσεων 

 
854 

 
886  4 8  

 
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

 
590 

 
378  51 52 

 
Σύνολο  1.444 1.264  55 60 

 
 
8.      Κόστος χρηματοδότησης 
 

Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας, 

συμπεριλαμβάνονται: 
 
 

Κόστος χρηματοδότησης                   Ο Όμιλος  Η Εταιρία 
  01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 
Χρεωστικοί τόκοι        
•  Δάνεια τραπεζών  1.296 1.321  0 104 
• Συναφή με χρηματοδοτήσεις 
έξοδα      

 
314 

 
302  20 62 

  1.610 1.623  20 166 
Μείον  Λοιποί πιστωτικοί τόκοι  8 95  0 92 

Σύνολο  1.601 1.528  20 74 
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9.     Φόροι εισοδήματος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 

Φόροι εισοδήματος Ο Όμιλος  Η Εταιρία 
 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006  01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 
        

Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασμός 
αποτελεσμάτων 240 

 
(1.916)       107     400 

       
       
Φόροι εισοδήματος βάσει του ονομαστικού 
συντελεστή 60 

 
1.993  26 1.199 

       

Φόρος επί μη φορολογικά εκπεστέων δαπανών 55 
 

22  20 39 
      
       

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 115 1.971  46 1.160 
       

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση 26 
 

1.993  26 1.199 
       

Ετεροχρονισμένη φορολογική επιβάρυνση 
(ελάφρυνση) 88 (22)  20 (39) 
       

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 115 1.971  46 1.160 
 

 

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 και  
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προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των ελέγχων  αυτών 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 2007 
MΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2005 έως και 2007 
ΚΥΜΗ Α.Ε. 2003 έως και 2007 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 2003 έως και 2007 
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2007 
EURODRINKS A.E. 2003 έως και 2007 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2007 
MILLESSIME S.A. 2004 έως και 2007 
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10. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                                Ο Όμιλος       
Γήπεδα  Κτίρια   Μηχανήματα  Μεταφορικά Έπιπλα  

  

& 
οικόπεδα 

&              
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

& 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

μέσα 
&        

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
 

            

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 8.845 27.702 8.283 483 6.030 51.344 
Προσθήκες δωδεκαμήνου 2007 2.767 327 657 109 301 4.161 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2007 0 0 (69) (2) (1) (72) 

    Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 11.612 28.029 8.871 591 6.330 55.432 
              

Συσσωρευμένες  αποσβέσεις 
             

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 
 

0 (18.733) (5.851) (401) (4.487) (29.472) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου 2007 0 (282) (631) (30) (480) (1.423) 

Αποσβέσεις πωληθέντων δωδ/νου 2007 
 

0 
 

0 
 

67 
 

2 
 

1 
 

70 
    Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 0 (19.014) (6.415) (429) (4.966) (30.824) 

Αναπόσβεστη αξία             
    Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 11.612 9.015 2.456 162 1.364 24.608 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 8.845 8.969 2.432 82 1.543 21.873 
 
 
 
 

 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία                             Η Εταιρία    
 
Γήπεδα Κτίρια   Μηχανήματα  Μεταφορικά Έπιπλα  

 

 
& 

οικόπεδα 

&       
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

& 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

μέσα 
&         

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
 

      

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 
 

6.096 
 

2.183 
 

36 
 

54 
 

585 8..954 
Προσθήκες δωδεκαμήνου 2007 0 89 0 0 0 89 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2007 0 0 0 0 0 0 

    Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 6.096 2.272 36 54 585 9.043 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 
 

0 
 

(140) 
 

(32) 
 

(53) 
 

(580) 
 

(805) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου 2007 0 (48) (4) (1) (2) (55) 
Αποσβέσεις πωληθέντων δωδ/νου 2007 0 0 0 0 0 0 

    Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 
 

0 (188) (36) (54) (582) (860) 
Αναπόσβεστη αξία       

    Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 6.096 2.084 0 0 3 8.183 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 6.096 2.043 4 1 5 8.149 
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11.     Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας 

αναλύονται ως εξής: 
 

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία                     Ο Όμιλος                   Η Εταιρία 
       

Λογισμικά Λογισμικά 

 
προγράμματα 

Σύνολο 
προγράμματα 

Σύνολο 

Αξία κτήσης ή αποτίμησης       

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 224 224 157 157 
Προσθήκες δωδεκαμήνου 2007 34 34 0 0 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2007 0 0 0 0 

    Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 258 258 157 157 
     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 (182) (182) (157) (157) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου 2007 (20) (20) 0 0 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2007 0 0 0 0 

    Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 (202) (202) (157) (157) 
     

Αναπόσβεστη αξία     
    Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 56 56 0 0 

     

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 42 42 0 0 
 
 
 
 
12.     Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα του Ομίλου που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 
 

   
Αποθέματα 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 
   
 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 2.092 1.837 
 
Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 18.231 17.523 

Εμπορεύματα 322 262 

Σύνολο 20.644 19.622 
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13.    Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Ομίλου και της Εταιρίας, που παρουσιάζονται 

στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

Απαιτήσεις από πελάτες και 
Λοιπές απαιτήσεις  O Όμιλος  Η Εταιρία 

 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006  01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2006 

Πελάτες 13.968 13.958  3 22 
Επιταγές εισπρακτέες 8.383 7.436  59 59 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 
μέρη (θυγατρικές) 0 0  6.712 5.625 
Μείον: Προβλέψεις για 
επισφαλείς πελάτες (5.608) 

 
(7.918)  (445) 

 
(2.632) 

Απαιτήσεις από πελάτες 16.742 13.476  6.328 3.073 

      
Ελλ.Δημόσιο- 
Προκ.παρακρ.φόρου 137 

 
380  91 

 
91 

Λοιποί Χρεώστες 2.408 3.693  321 1.059 
Απαιτήσειs από συνδεδεμένα 
μέρη (θυγατρικέs) 0 0  945 562 
Έξοδα επομένων χρήσεων 536 539  4 4 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 59 0  0 0 
Προκαταβολές 1.137 937  190 184 
Μείον: Προβλέψεις για 
επισφαλείς χρεώστες (1.253) 

 
(1.420)  (470) 

 
(470) 

Λοιπές απαιτήσεις 3.025 4.130  1.080 1.429 
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14.     Δάνεια 

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: 

 Δάνεια                  Ο Όμιλος   Η Εταιρία 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες   Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
  υποχρεώσεις   υποχρεώσεις 
          
Ομολογιακό δάνειο  - 6.480   - - 
Τράπεζα Πειραιώς  748 1.117   -  
Εμπορική Τράπεζα  3.120 -   - - 
Εθνική Τράπεζα  1.733 -   - - 
Marfin Τράπεζα  1.608 520   - - 
Τράπεζα Κύπρου  4.879 -   - - 
Eurobank  1.241 -   - - 
ΑBC  1.854 -   - - 
ΕΘΝΟ FACT  1.324 -  - - 
Ευβοϊκή Τράπεζα  84 -   - - 
ALPHA BANK  11 -   - - 
Credit Agricole  472 -  - - 
    1177..007744  88..111177    00  00  
 
 
15.    Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας προς τρίτους που παρουσιάζονται 

στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

Προμηθευτές και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις        Ο Όμιλος           Η Εταιρία 
      

 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006  1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 
        

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές 
πελατών 9.749 6.724  109 119 
Επιταγές πληρωτέες 8.285 8.867  1.554 554 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες  0 0  3.917 3.848 
 18.034 15.591  5.579 4.520 
Υποχρεώσεις προς συγγενείς  εταιρίες  0 0  0 0 
Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 2.082 2.102  603 756 
Λοιπές υποχρεώσεις 4.132 3.850  1.988 1.635 
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16.     Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 
 

Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που 

παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
                                                                                            

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους Ο Όμιλος Η Εταιρία 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 1.494 
 

276 
 
Κόστος  περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2006 116 

 
4 

Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 01.01-31.12.2006 59 
 

13 

Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 14 
 

4 
Επίδραση περικοπήs/Διακανονισμού/Τερματικέs Παροχέs 441 0 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 01.01-31.12.2006 587 
 

9 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 

 
1.537 

 
288 

 
Κόστος απασχόλησης τρέχουσαs περιόδου 01.01-31.12.2007 117 10 
 
Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσαs περιόδου 01.01-31.12.2007 65 16 
 
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες (152) 5 
Επίδραση περικοπήs/Διακανονισμού/Τερματικέs Παροχέs 113 4 
 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσαs περιόδου 01.01-31.12.2007 293 6 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2007 1.387 317 
 
 
17.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται 

σε € 16.421.000 διαιρούμενο σε 25.828.000 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 Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
 
 
18.     Αποθεματικά 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής 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 το ½ του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό διανέμεται 
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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. 

 
19.     Διαχείρηση Κεφαλαίου 
 

    α) Πολιτική της εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να 

υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να 

υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα Ίδια 

κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, ώστε η σχέση τους σε σχέση με 

τα Ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται 22% Ίδια Κεφάλαια και 80% Ξένα Κεφάλαια. 

Περιστασιακά και σε περιόδους χαμηλών τιμών της μετοχής και ύπαρξης 

πλεοναζόντων ταμιακών διαθεσίμων, αγοράζονται ίδιες μετοχές, με σκοπό την πώλησή 

τους σε περιόδους ανόδου της τιμής, για περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων. 

   β) Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιριών, Κ.Ν. 2190/1920, 

επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

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

την διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου 

προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον 

Νόμο. 

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

από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της 

χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
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  iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 

του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, 

η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον. 

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

του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, 

προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 

Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται 

προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

  v. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και 

του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν 

έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 

65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη 

διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω 

καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς 

κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται 

δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να 

αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 

    γ) Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται 

από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 
  
20.     Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη, καθώς επίσης και οι 

αμοιβές και συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ο Όμιλος Η Εταιρία 
 
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

 
- 

 
975 

 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
 

 
- 

 
- 

 
γ) Απαιτήσεις 
 

 
- 

 
7.270 

 
δ) Υποχρεώσεις 
 

 
- 

 
3.917 

 
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  
 

 
1.370 

 
422 

 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  
 

 
- 

 
- 
 

 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  
 

 
- 

 
1.521 

 
 
 
 
 
21.    Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως κατωτέρω: 
 

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 
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22.    Ετεροχρονισμένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

 

Ο υπολογισμός των ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρείας του Ομίλου. Οι 

αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

ανάγονται στις εξής αιτίες: 
 Ο Όμιλος Η Εταιρία 
 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 
     
Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
των ενσώματων πάγιων στοιχείων σε χρόνο 
προγενέστερο των αποτελεσμάτων (335) 

 
(284) (155) 

 
(127) 

Από την άμεση λογιστική απόσβεση άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων, που φορολογικά 
αποσβένονται σε μία πενταετία 129 

 
214 48 

 
48 

Από την άμεση λογιστική αναγνώριση της 
απομείωσης της αξίας επενδύσεων, που 
φορολογικά εκπίπτεται κατά το χρόνο της 
εκποίησης ή εκκαθάρισης της επένδυσης 42 

 
42 2.500 

 
2.500 

Από την άμεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών ενδοομιλικών απαιτήσεων, που 
φορολογικά θα διακανονιστούν κατά την 
λύση και εκκαθάριση των επενδύσεων 104 

 
1.683 104 

 
1.683 

Από την λογιστική αναγνώριση 
υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, που 
εκπίπτονται φορολογικά κατά το χρόνο της 
καταβολής τους 347 

 
391 79 

 
72 

Από την άμεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών απαιτήσεων, που φορολογικά θα 
διακανονιστούν μετά την έκδοση 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 1.652 

 
1.719 166 

 
166 

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 (2.163) 

 
 

(2.163) (999) 

 
 

(999) 
Φόροι εισοδήματος, που θα επιβαρύνουν 
λογιστικά τις επόμενες χρήσεις (224) 

 
1.600 1.744 

 
3.343 
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23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξηs του ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2007, 

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

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


