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Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  A.E. 
Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις 
 

της δωδεκάμηνης περιόδου 
απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 

σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, 

που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. την  14 Μαρτίου 2007 και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την ανάρτησή τους 

στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση www.boutarigroup.gr.  

 
 
 
 
 
 

                                                            Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
                                                                Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

                                                         Ι. Μπουτάρης & Υιος Οινοποιητική A.E 
 

http://www.boutarigroup.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας 

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, 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. 

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 
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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 Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της 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 στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2005 και 2006, 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 δυνατόν 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. 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 
 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007 
 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061 

ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2006 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
"I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AE" 

 

Προς   την 

ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   ΤΩΝ   ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2006 
 
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 2006. 
 
Επί των ανωτέρω  Οικονομικών Καταστάσεων παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των 
Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα, είναι σύμφωνες με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης 
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  Ν. Μοναστηρίου 134 - Ελευθέριο Κορδελιό, και Α.Μ.Α.Ε. 
8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 100 %. 
 
   1.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ     

“Αποτελέσματα Χρήσεως” 
 

[Α]  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Οι  συνολικές Πωλήσεις του  έτους  ανήλθαν  σε 29.674 χιλ. ευρώ . 
Συγκρινόμενα τα μεγέθη των πωλήσεων των προϊόντων μας με τα αντίστοιχα του 
έτους 2005 παρουσιάζουν μεταβολή στις πωλήσεις  2%. 

 
[Β] ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 

Το κόστος πωληθέντων διαμορφώνεται βάσει των κειμένων διατάξεων και 
περιλαμβάνει το κόστος αγοράς πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών 
συσκευασίας, εμπορευμάτων, καθώς και τα έμμεσα και άμεσα έξοδα παραγωγής 
και τις κοστολογηθείσες αποσβέσεις της εταιρικής Χρήσης από 01.01.2006 - 
31.12.2006. 
Το μικτό κέρδος της εκμετάλλευσης ανήλθε σε 12.473 χιλ. ευρώ ή 42% των 
συνολικών πωλήσεων έναντι 44% της περυσινής Χρήσης. 
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[Γ] ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Στην κλειόμενη Χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε έσοδα της τάξεως των 721 
χιλ. ευρώ. 

 
 

[Δ] ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 2.645 χιλ. ευρώ και τα έξοδα 
Λειτουργίας Διάθεσης σε  10.473  χιλ. ευρώ, έναντι  2.129  χιλ. ευρώ και  8.538  
χιλ. ευρώ αντίστοιχα στην περυσινή Χρήση. 

 
[Ε] ΤΟΚΟΙ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Οι τόκοι και τα συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα που έχουν βαρύνει τη  Χρήση 
ανήλθαν σε 1.393 χιλ. ευρώ . 

   
[ΣΤ] ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν και όπως απεικονίζεται και στον Ισολογισμό, 
στην Χρήση η εταιρεία παρουσίασε ζημίες πρό φόρων της τάξεως των  1.826  χιλ. 
ευρώ  έναντι κερδών 1.108  χιλ. ευρώ αντίστοιχα στην περυσινή Χρήση. 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 
α. Στοιχεία Ενεργητικού 

                 Το σύνολο του Ενεργητικού στην Χρήση ανήλθε σε  56.841  χιλ. ευρώ. 
 

1)11.937 χιλ. ευρώ είναι τα Ενσώματα Πάγια και αναλύεται ως εξής (αναπόσβεστη 
αξία σε χιλ.ευρώ) : 
Γήπεδα & Οικόπεδα           2.541 
Κτίρια &  κτιριακές εγκαταστάσεις 6.401 
Μηχανήματα & μηχανολογικές εγκαταστάσεις 1.934 
Μεταφορικά μέσα 53 
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 1.008 
Σύνολο 11.937 

            2) 60 χιλ. ευρώ Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 
            3) 42 χιλ. ευρώ Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Λογισμικά προγράμματα). 
            4) 18.804  χιλ. ευρώ Αποθέματα. 
            5) 1.624 χιλ. ευρώ Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και  
            6) Οι Απαιτήσεις συνολικά ανέρχονται σε 24.374 χιλ. ευρώ 

 
β. Στοιχεία Παθητικού 

                 Το σύνολο του Παθητικού  στην Χρήση ανήλθε σε  56.841  χιλ. ευρώ. 
            1)Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων είναι  15.271  χιλ. ευρώ. 
            2)Οι συνολικές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) ανήλθαν σε                       

41.570  χιλ. ευρώ εκ των οποίων 23.549 χιλ. ευρώ είναι Τραπεζικός Δανεισμός. 
 
3. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 

 
            Δεν υπάρχουν 
 
4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

 
                    Δεν υπάρχει. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2006 

 
Το 2006 αποτέλεσε μια  χρονιά ορόσημο για την εταιρία Μπουτάρη και την μακροχρόνια ιστορία 
της με κύριους άξονες τους παρακάτω: 
 

1. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που πέρασε για την I. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AE" και το οποίο θα συνεχιστεί και μέσα 
στο 2007 είναι η αναδιοργάνωση (Restructuring) της οποίας τα κύρια σημεία 
εμφανίζονται παρακάτω: 

i. Μεταφορά της Διοίκησης στην Αθήνα και δρομολόγηση της μείωσης των 
διευθυντικών κέντρων από τρία σε δύο (Νάουσσα – Αθήνα). 

ii. Ανάληψη της εκτελεστικής ευθύνης από τον Πρόεδρο της εταιρίας κ. Κων. Σ. 
Μπουτάρη. 

iii. Μεταφορά της διεύθυνσης Marketing στο διοικητικό κέντρο Αθηνών. 
iv. Αναβάθμιση και εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης 

Πωλήσεων και Marketing και αναδιοργάνωση της τελευταίας. 
 

2. Άλλαξε η στρατηγική  marketing με τη σαφή διάκριση των δύο business units,  
Μπουτάρη και Καμπά. O Μπουτάρης είναι ο “Leader” της ελληνικής αγοράς και ο 
επιτυχημένος δυναμικός εκπρόσωπος της ελληνικής οινοπαραγωγής στον διεθνή 
οινικό χάρτη. Ο Καμπάς, ο “Εθνικός”, έχει σαφή  προσανατολισμό στα μεσαία και 
κατώτερα εισοδήματα στην Ελλάδα και αντίστοιχα αποτελεί την “Ethnic” εκδοχή στην 
ομογένεια εκτός Ελλάδας. 

- Η στρατηγική αυτή εφαρμόστηκε σχετικά ανώδυνα εκτός Ελλάδας με 
προοπτικές όμως ιδιαίτερα υποσχόμενες. 

- Η στρατηγική αυτή εφαρμόστηκε με μικρή επιτυχία και μεγάλο κόστος στην 
Ελλάδα για τον Καμπά με επιτυχία όμως για τον Μπουτάρη. 

 
3. Επανήρθε σε ανοδική τροχιά η πλειοψηφία των προϊόντων της εταιρίας, μετά από δύο 

δύσκολες, αρκετά αρνητικές χρονιές (2004 και 2005 ). Σήμερα είναι ανοδικό το 80% 
των προϊόντων μας έναντι του 10% του 2005, με το Μοσχοφίλερο πρωταγωνιστή και 
τις δύο τελευταίες χρονιές. 

 
4. Ανανεώθηκε, με επένδυση 700.000,00€, το εμφιαλωτήριο της Νάουσας και ξεκίνησε η 

εμφιάλωση στο οινοποιείο της Σαντορίνης με άμεσα κοστολογικά και ποιοτικά 
αποτελέσματα και στα δύο Οινοποιεία/ Εμφιαλωτήρια. 

 
5. Το 2006 ήταν μια χρονιά όπου έγιναν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης 

της παραγωγικής διαδικασίας. Εφαρμόστηκε σε όλα τα οινοποιεία αλλαγή στο τρόπο 
οινοποίησης, παρόλο τη σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα, με πιο αναλυτικό 
προγραμματισμό και με διαλογή της πρώτης ύλης (σταφύλι). 

 
6. Ήταν μία ιδιαίτερα ζημιογόνος χρονιά, αποτέλεσμα του launching “Καμπά” και της 

γενικότερης δυσκαμψίας της εταιρείας. 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ /  ΣΤΟΧΟΙ  2007 
 

1. Πρωταρχικός στόχος είναι να γίνει η εταιρία άμεσα, εντυπωσιακά κερδοφόρα και με 
σίγουρη προοπτική τετραετίας. 
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2. Η αναδιοργάνωση θα αποτελέσει και τη φετινή χρονιά ένα σημαντικό παράγοντα στα 
πεπραγμένα της εταιρίας μέσα στα πλαίσια της οποίας δρομολογούνται τα παρακάτω: 

i. Πιθανή συγχώνευση της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. με την Ι. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

ii. Συγχώνευση των τριών διοικητικών κέντρων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη –
Νάουσα) σε δύο και αναδιάταξη των λειτουργιών με σκοπό την επίτευξη 
σημαντικών οικονομιών και αποδοτικότερων εσωτερικών επικοινωνιών. 

 
3. Εφαρμογή της μαρκετινικής στρατηγικής διαχωρισμού της Μπουτάρης από την 

Καμπάς αλλά από κοινή οργάνωση Πωλήσεων και Marketing. 
 

4. Ήπιες αναπτύξεις όγκων στην Μπουτάρης στο εσωτερικό και επιθετικές στο 
εξωτερικό για τα έτη 2008, 2009, 2010.  

 
5. Επιθετική πολιτική πωλήσεων στον Καμπά εντός Ελλάδος και εκτός με μειωμένη 

επικινδυνότητα στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. 
 

6. Εξασφάλιση αφενός σταθερού κόστους προϊόντων την τετραετία, αφετέρου συνεχώς 
βελτιούμενη ποιότητα των προϊόντων. 

 
7. Συνεχής βελτίωση του μικτού κέρδους της εταιρίας μέσω εφαρμογής ήπιων αυξήσεων 

τιμών, σταθερού κόστους, αυστηρά ελεγχόμενης εμπορικής πολιτικής και 
διαφοροποίησης του product mix. 

 
Θεσσαλονίκη, 14/03/2007 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 
τέσσερις (4) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με 
ημερομηνία 29/03/2007. 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 
 
 
 
 

Ιωάννα Δ. Φλώρου 
ΑΜ ΣΟΕΛ 15061 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
  Σημ. 2006 2005 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   29.674 29.062 
Κόστος πωληθέντων   (17.201) (16.392) 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως    12.473 12.670 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 5  721 1.019 
Άλλα έξοδα  εκμεταλλεύσεως   (510) (213) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (10.473) (8.538) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (2.645) (2.129) 
Ζημίες/Κέρδη εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης  (434) 2.811 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  8 (1.393) (1.702) 
Καθαρές ζημίες / (κέρδη)  προ φόρων   (1.826) 1.108 
Φόρος εισοδήματος 9 (803) (271) 
Καθαρές ζημίες / (κέρδη)  μετά από φόρους   (2.629) 837 
      
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)   (0,00) 3,32 
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-(σε €)   0.00 0,00 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

  31-Δεκ  31-Δεκ 
 Σημ. 2006  2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια 10 11.937  11.778 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  60  60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11 42  1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 21 400  412 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  10  10 

  12.449  12.261 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα 13 18.804  17.045 
Απαιτήσεις από πελάτες 14 16.814  17.278 
Λοιπές Απαιτήσεις 14 7.150  8.795 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 1.624  1.178 
  44.392  44.296 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  56.841  56.557 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο 18 7.550  7.550 
Διαφορά υπέρ το άρτιο  3.999  3.999 
Λοιπά αποθεματικά 19 6.628  6.594 
Αποτελέσματα εις νέο  (2.906)  (243) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   15.271  17.900 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια 15 7.686  8.817 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους              17 1.079  1.024 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  8.765  9.841 
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 16 14.427  12.858 
Δάνεια 15 15.863  14.086 
Φόροι 16 800  914 
Λοιπές υποχρεώσεις 16 1.715  959 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  32.805  28.816 
Σύνολο υποχρεώσεων  41.570  38.657 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  56.841  56.557 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 

7.550 3.999 6.799 (1.363) 16.985 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απευθείας στην καθαρή θέση 
 

- - (205) 283 78  

 
Αποτέλεσμα (κέρδος)  χρήσεως  
 

- - - 837 837  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 

7.550 3.999 6.594 (243) 17.900 

Λοιπές μεταβολές καθαρής θέσης 
 

- - 34 (34) - 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία)  χρήσεως  
 

- - - (2.629) (2.629) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 
 

7.550 3.999 6.628 (2.906) 15.271 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 

   
  Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

  2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Ζημίες / (Κέρδη) προ φόρων   (1.826) 1.108 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις  1.074 996 
Πρόβλεψεις  55 32 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (10) (53) 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   1.392 1.702 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων   (1.759) (2.071) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   2.110 (9.678) 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  2.266 373 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (1.259) (1.702) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (847) 50 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   1.196 (9.243) 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων  (1.266) (1.455) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων   3 533 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (1.263) (922) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   17.943 31.245 
Εξοφλήσεις δανείων   (17.430) (20.521) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)   513 10.724 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  446 559 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   1.178 619 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  1.624 1.178 
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. 

1. Γενικές πληροφορίες 
Η εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής Εταιρία) δραστηριοποιείται 

στον τομέα «Παραγωγή και Εμπορία οίνων». Η εταιρία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εγκατεστημένη στη 

διεύθυνση Ν.Μοναστηρίου 134 Ελευθέριο Κορδελιό, Θεσσαλονίκη. Οι εν λόγω οικονομικές 

καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14/03/2007. 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία κατά την κατάρτιση των 
οικονομικών καταστάσεων 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας αφορούν τη χρήση 2006, και έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες 

περιόδους των  οικονομικών καταστάσεων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, εκτός των παγίων στοιχείων 

(οικόπεδα και κτίρια) τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους.  

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία 

έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται στο προσάρτημα.  

  
 

2.2. Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου 

να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων επιχειρηματικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός τομέας θεωρείται μια γεωγραφική 

περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.  

 
2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
α)  Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών εμφανίζονται  
σε ευρώ. 
 

Προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
της 31.12.2006 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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β)  Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 
 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα της εταιρίας 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. 

 
2.4. 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 ανεξάρτητους εκτιμητές. 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 αποσβέσεις των άλλων στοιχείων 

των ενσώματων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, με βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει 

ως εξής: 

 
- Κτίρια    50 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός    6-7έτη  

- Αυτοκίνητα – Οχήματα        5έτη  

- Μηχανογραφικός εξοπλισμός    6-7 έτη  

- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός    6-7 έτη 

 
 
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 ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

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

 

2.5.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

 
(α) 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. 
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2.6. Έλεγχος απομείωσης ενσώματων και άϋλων 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.      

 

2.7.  Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Η αξία 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.  

 
2.8. Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την 

ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται 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 καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 

 
2.9.  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. 

 

2.10. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 
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.  

Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), 

εμφανίζεται αφαιρετικώς 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.  
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2.11. Δανεισμός 
Τα δάνεια καταχωρούνται 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.  

 
2.12. Αναβαλλόμενοι φόροι 

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. 

 

2.13. Παροχές σε εργαζόμενους 
 

(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.  

  
2.14. 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. 
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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. 

 
2.15. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση της εταιρείας 

όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
    Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία 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 ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 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.  

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. 

Η εταιρία 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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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
5 Άλλα έσοδα  
 
Τα άλλα έσοδα της Εταιρίας, κατά το Δωδεκάμηνο 2006 και 2005, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

 2006 2005 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  

708 885 
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα  

13 102 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  - 32 

Σύνολο 721 1.019 
 
 
6 Εργαζόμενοι στην Εταιρία και Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Ο αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρία, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005, και το συνολικό 

κόστος τους ήταν: 

 
  30-Δεκ-2006 30-Δεκ-2005 
    
Άτομα    
Μισθωτοί  166 173 
Ημερομίσθιοι  35 36 

Σύνολο  201 209 
    
  Δωδ/μηνο  Δωδ/μηνο  
  2006 2005 
    
Μισθοί και ημερομίσθια    4.982 4.402 
Εργοδοτικές εισφορές  1.248 1.112 
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού  152 172 
Αποζημιώσεις απολυομένων  605 110 

Σύνολο  6.987 5.797 
 
 
 
 
7 Επιμερισμός των Αποσβέσεων Δωδεκαμήνου 2006 και 2005 
 
Ο επιμερισμός  των αποσβέσεων  της Εταιρίας κατά το Δωδεκάμηνο 2006 και 2005, έχει ως ακολούθως: 

 
  Δωδ/μηνο  Δωδ/μηνο  
  2006 2005 
Κόστος πωλήσεων  775 707 
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης  299 289 
Σύνολο  1.074 996 
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8 Κόστος χρηματοδότησης 
 
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δωδεκαμήνου 2006 και 2005 της Εταιρίας, 

συμπεριλαμβάνονται: 

 
   Δωδ/μηνο   Δωδ/μηνο  
  2006 2005 
Χρεωστικοί τόκοι    
         Δάνεια τραπεζών  1.160 1.337 
         Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα       236 365 
  1.396 1.702 
Μείον  Λοιποί πιστωτικοί τόκοι  3 - 
Σύνολο  1.393 1.702 

 
9 Συμφωνία του Φόρου εισοδήματος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

 
   Δωδ/νο  Δωδ/νο 
  2006 2005 
Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασμός αποτελεσμάτων  (1.826) 1.108 
Φόροι εισοδήματος   0 221 
Αναβαλλόμενος Φόρος   12 50 
Διαφορές Φορ.Ελέγχου προηγ.χρήσης  631 - 
Φόροι προηγούμενων χρήσεων  160 - 
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης  803 271 
Φόρος χρήσης  - 221 
Διαφορές Φορ.Ελέγχου προηγ.χρήσης  631 - 
Φόροι προηγούμενων χρήσεων  160 - 
Ετεροχρονισμένη φορολογική επιβάρυνση / (ελάφρυνση)  12 50 

Σύνολο  803 271 
 

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 χρήσεις 2005 έως και 2006 της εταιρίας δεν έχουν 

ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και 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. 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. 
Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

19 

 

10 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Γήπεδα & 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
&  κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 2.541 24.048 6.310 281 4.159 37.339 
Προσθήκες δωδεκαμήνου 2006 - 34 969 - 215 1.218 
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2006 - - (54) - (3) (57) 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 2.541 24.082 7.225 281 4.371 38.500 
       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 - (17.496) (4.937) (210) (2.918) (25.561) 
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου 2006 - (185) (408) (18) (448) (1.059) 
Αποσβέσεις πωληθέντων  

δωδεκαμήνου 2006 - - 54 - 3 57 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 - (17.681) (5.291) (228) (3.363) (26.563) 
       
Αναπόσβεστη αξία       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 2.541 6.401 1.934 53 1.008 11.937 
       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 2.541 6.552 1.373 70 1.242 11.778 
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11 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 Λογισμικά 
Προγράμματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης   

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 18 18 
Προσθήκες δωδεκαμ.  2006 49 49 
Εκποιήσεις δωδεκαμ. 2006 - - 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 67 67 
   
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 (17) (17) 
Αποσβέσεις δωδεκαμ.  2006 (8) (8) 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 (25) (25) 
   
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 42 42 
   
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 1 1 

 
   
12 Ταμειακά διαθέσιμα και εισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και εισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Περιγραφή 31.12.2006 31.12.2005 

Ταμείο 386 384 
Καταθέσεις όψεως 1.238 794 

ΣΥΝΟΛΟ 1.624 1.178 
 
 
13 Αποθέματα 
Τα αποθέματα του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2005 αναλύονται ως 

εξής: 

 

 
31-Δεκ 
2006 

31-Δεκ 
2005 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.803 1.498 

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 16.739 15.272 

Εμπορεύματα 262 275 

Σύνολο 18.804 17.045 
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14 Απαιτήσεις κατά τρίτων 
 
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων  της Εταιρίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2005, 

αναλύονται ως εξής: 

 
  31-Δεκ 31-Δεκ 
  2006 2005 
Πελάτες  12.542 7.528 
Επιταγές εισπρακτέες  6.994 7.115 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη   1.101 6.456 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες  (3.823) (3.823) 
Απαιτήσεις από πελάτες  16.814 17.278 
    
Ελλ.Δημόσιο- Προκ.παρακρ.φόροι  250 163 
Λοιποί Χρεώστες  1.761 8.154 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη  4282 - 
Έξοδα επόμενων χρήσεων  31 181 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  197 115 
Προκαταβολές  629 297 
Λοιπές απαιτήσεις  7.150 8.795 

 
15 Δάνεια 

 
Τα δάνεια της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ. Τα 

ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους απο 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: 

  Βραχυπρό- Μακροπρό- 
  θεσμες Θεσμες 
  Υποχρεώσεις 

    
Ομολογιακό δάνειο  - 7.000 
Τράπεζα Πειραιώς  2.504 166 
Εμπορική Τράπεζα  2.050 - 
Εθνική Τράπεζα  1.235 - 
Εγνατία Τράπεζα  1.105 520 
Τράπεζα Κύπρου  2.987 - 
Eurobank  1.215 - 
ΑBC  1.168 - 
ΕΘΝΟ FACT  2.425 - 
PROTON  950 - 
Eγνατία FACT  132 - 
Εγνατία FACT $  92 - 
    1155..886633  77..668866  
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16 Υποχρεώσεις προς τρίτους 

 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2005 

είχαν ως ακολούθως: 

 
  31-Δεκ 31-Δεκ 

  2006 2005 
    

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές   4.946 4.222 
Γραμμάτια πληρωτέα  1.168 1.380 
Επιταγές πληρωτέες  8.313 7.256 
  14.427 12.858 
Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές  800 914 
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς  1.411 579 
Λοιπές υποχρεώσεις  304 380 
  1.715 959 
Σύνολο  16.942 14.731 

 
 
 
17 Δικαιώματα εργαζομένων 
 
Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εντός της χρήσης 2005 & 2006, είχε ως 

εξής: 

                                                                                                       
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 992 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.12.2005 97 
Χρηματοοικονομικό κόστος  περιόδου 01.01-31.12.2005 44 
Μείον: Πληρωθείσες αποζημιώσεις  περιόδου 01.01-31.12.2005 109 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005  1.024 
Κόστος απασχόλησης τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 114 
Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 45 
Επίδραση περικοπής/Διακανονισμού/Τερματικές Παροχές 438 
Αποσβέσεις μη καταχωρημένων αναλ.(κερδών)/ζημιών 9 
Μείον: Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2006 551 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 1.079 

 
 
 
18 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σς € 7.550 χιλιάδες, 

διαιρούμενο σε 251.663 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €30 η κάθε μία.  
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19 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 μόνο κατά διάλυση της εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφιστεί 

με συσσωρευμένες ζημιές. 

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. 

Τα αποθεματικά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
Περιγραφή 31.12.2006 31.12.2005 

Αποθεματικό εύλογης αξίας 281 281 
Τακτικό αποθεματικό 563 529 
Εκτακτα αποθεματικά 2.061 2.061 
Αφορολόγητα  αποθεματικά 3.723 3.723 
ΣΥΝΟΛΟ 6.628 6.594 
 
 
 
 
20 Συναλλαγές και Απαιτήσεις από / Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα 
 
Οι συναλλαγές της εταιρίας στις χρήσεις 2006 και 2005 καθώς και οι απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις προς 

συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005, αναλύονται ως εξής: 

 

 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.363 

γ) Απαιτήσεις 5.383 

δ) Υποχρεώσεις - 

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  827 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  - 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  - 
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21 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
 
 Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής 

αιτίες: 

 
 31 Δεκ. 31 Δεκ. 
 2006 2005 

Απο τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων των ενσώματων πάγιων 
στοιχείων σε χρόνο προγενέστερο των αποτελεσμάτων (157) (110)  

Από την άμεση λογιστική απόσβεση άϋλων περιουσιακών στοιχείων, 
που φορολογικά αποσβένονται σε μία πενταετία 71 71 

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

426 426  

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

270 256 

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

956 956 

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 

(1.166) (1.187)  

ΣΥΝΟΛΟ 400 412 

 
 
22 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
 
22.1     Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης – Γεωγραφικοί τομείς 
 
Η έδρα της Εταιρίας είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι παραγωγής των 

προϊόντων και υπηρεσιών και οι τόποι πώλησης αυτών. 

Οι πωλήσεις της εταιρίας κατανέμονται σε τρεις κυρίως γεωγραφικές περιοχές (Ελλάδα, Λοιπές χώρες 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπές χώρες) και διευθύνονται από την έδρα της εταιρίας στην Ελλάδα. Η κύρια 

περιοχή δραστηριότητας της εταιρίας είναι η Ελλάδα. Οι άλλες περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι 

τόποι πώλησης των προϊόντων της. 

 

Πωλήσεις 2006 2005 
Ελλάδα 21.613 20.555 
Ευρωπαική Ένωση 6.151 6.383 
Λοιπές Χώρες 1.910 2.124 

Σύνολο 29.674 29.062 
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23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 
 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2006, τα οποία θα 

έπρεπε η να κοινοποιηθούν η να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 


