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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» 
την 27/08/2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.boutarigroup.gr. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E   
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ΈΈκκθθεεσσηη  εεππιισσκκόόππηησσηηςς  εεννδδιιάάμμεεσσηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  
 
Προς τους μετόχους της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τον συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 

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

30ης Ιουνίου 2007, και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και την περίληψη των σημαντικών 

λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Η Διοίκηση της 

εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της 

ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση 

(«ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 

ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών 

για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από άτομα που είναι υπεύθυνα για 

οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών 

διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση 

ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν 

επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

Συμπέρασμα επισκόπησης  

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 

οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη εταιρική και 
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ενοποιημένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2007, 

τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για την εξάμηνη 

περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου 

μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10 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 και 2006, μίας θυγατρικής για τις χρήσεις 2004 έως και 2006, και για τις λοιπές 

θυγατρικές για τις χρήσεις 2003 έως 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 δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ 

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

με το θέμα αυτό. 

 

Αθήνα 28 Αυγούστου 2007 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 11951 

Σ.Ο.Λ.α.ε. 

Φωκ.Νέγρη 3, Αθήνα 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΙΙ..    ΙΙΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ               Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30/06/2007   31/12/2006  30/06/2007  31/12/2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.          

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού            

Ενσώματα πάγια 10 21.428   21.873  8.209  8.149 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  60  60  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11 38   42  0  0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις 20 0   0  19.083  19.083 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 21 1.544   1.600  3.331  3.343 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  19   16  3  3 

   23.089   23.592  30.626  30.579 
            
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία            
Αποθέματα 12 19.014   19.622  0  0 
Απαιτήσεις από πελάτες 13 14.990   13.476  3.756  3.073 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

 47   47  41  41 

Λοιπές Απαιτήσεις 13 3.680   4.130  1.327  1.429 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  428   1.675  13  6 
   38.159   38.950  5.138  4.549 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   61.248   62.542  35.764  35.128 

           
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ            
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  9.511  9.512 
Ζημίες εις νέον   (38.380)   (38.702)  (20.912)  (20.962) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    15.589   15.266  27.979  27.929 
Δικαιώματα μειοψηφίας   1            1  0  0 
Σύνολο καθαρής θέσης   15.590   15.268  27.979  27.929 
           
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 14 7.711   7.686   0          0 
Προβλέψεις για παροχές σε εγαζόμενους λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία               

     
16 1.379   1.538  297  288 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων   9.090   9.223  297  288 
           
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 15 12.999   15.591  4.778  4.520 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14 17.055   16.508  0  0 
Φόροι 15 1.956   2.102  699  756 
Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15 4.558   3.850  2.011  1.635 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   36.568   38.051  7.488  6.911 

Σύνολο Υποχρεώσεων   45.658   47.274  7.785  7.199 
           
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   61.248   62.542  35.764  35.128 
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ΙΙΙΙ..    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
   1/1-30/6/07 1/1-30/6/06 1/4-30/6/07 1/4-30/6/06  1/1-30/6/07 1/1-30/6/06 1/4-30/6/07 1/4-30/6/06 

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 
 

Σημ 16.058 14.756 8.530 8.093 
 

125 125  63 63 
Κόστος πωλήσεων   (8.957) (8.502) (4.969) (5.073)  (80) (111)  (52) (82) 
Μικτά κέρδη    7.100 6.254 3.561 3.019  45 14  10 (19) 
Άλλα έσοδα  5  411 3.334 277 2.896  420 2.999  224 2.681 
Άλλα έξοδα    (389) (2.025) (209) (1.916)  (7) (1.002)  (7) (975) 
Έξοδα διαθέσεως   (4.531) (5.396) (2.367) (2.866)  0             0  0                  0 
Έξοδα διοικήσεως   (1.441) (1.907) (762) (1.159)  (362) (766)  (189) (498) 
Κέρδη προ φόρων, χρημ/κων, και επενδ. αποτελ/των 1.150 260 501 (26)  95 1.245  39 1.188 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 8 (748) (1.031) (405) (596)  (11) (107) (2) (105) 
Ζημίες από συγγενείς επιχ/σεις  0 (1.785) 0 (1.785)  0 (1.785) 0        (1.785) 
Κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων   402 (2.555) 96 (2.406)  84 (646)  37 (701) 
Μείον φόροι   (80) (169) (61) 21  (34) 14  (16) 32 
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους   322 (2.724) 35 (2.385)  50 (632)  21 (669) 
Κατανέμονται σε:             
Μετόχους Εταιρίας   381 (2.681) 61 (2.360)  50 (632)  21 (669) 

Μετόχους  μειοψηφίας 
  

(60) (43) (26) (25) 
 

0 0  0 0 
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή – βασικά   0,014 0,00 0,00 0,00  0,002 0,00  0,00 0,00 
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ΙΙΙΙΙΙ..    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα 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 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2006) 16.421  23.478  14.723 (35.993) (514) 18.114 1 18.116 
 
Αποτέλεσμα (ζημία)/ κέρδος περιόδου - - - (2.724) - (2.724) - (2.724) 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση -  -  -  (203) - (203) - (203) 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Ιουνίου 2006) 16.421  23.478  14.723 (38.920) (514)  15.187 1  15.189 
 
 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2007) 16.421  23.478  14.589 (38.702) (519) 15.267 1 15.268 
 
Αποτέλεσμα κέρδος / (ζημία) περιόδου - - - 322 - 322 - 322 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση -  -  -  - - - - - 
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Ιουνίου 2007) 16.421  23.478  14.589 (38.380) (519)  15.589 1  15.590 
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ΙΙΙΙΙΙ..    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  
 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)  
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 
 
 
 Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
 εις νέον Ίδιες Μετοχές 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης  

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2006) 16.421 23.478  9.680  (20.371) (514) 28.694 

Αποτέλεσμα (ζημία) / κέρδος περιόδου - - - (632) - (632) 
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Ιουνίου 2006) 16.421  23.478  9.680  (21.002)  (514)  28.062 

                                                       
                                             
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
 εις νέον Ίδιες Μετοχές 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2007) 16.421 23.478  9.511  (20.962) (519) 27.929 

Αποτέλεσμα κέρδος / ( ζημία) περιόδου  - - - 50 - 50 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Ιουνίου 2007) 16.421  23.478  9.511  (20.912)  (519)  27.979 
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ΙΙVV..    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2006  1/1-30/6/07 1/1-30/6/06
Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  402 (2.555)  84 (646)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις  717 544  29 31
Προβλέψεις  (159) -  9 -
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας (3) 1.785  - 1.785
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 748 1.031  11 107
Πλέον / Μείον : προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  607 (75)  - -
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (1.066) 631  (582) (2.002)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.845) (8.467)  607 (8.703)
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (469) (1.031)  (11) (107)
Καταβεβλημένοι φόροι (208) 1.080  (51) 500
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  (1.276) (7.057)  96 (9.035)
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (271) (516)  (89) (16)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  
στοιχείων  8 45  - -
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων - 9.244  - 9.244
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (263) 8.773  (89) 9.228
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  13.325 7.842  - 518
Εξοφλήσεις δανείων  (13.033) (10.066)  - (1.151)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  292 (2.224)  - (633)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση  στα ταµειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.247) (508)  7 (440)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.675 1.697  6 446
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 428 1.189  13 6
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OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

 

1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 

1.1 Γενικές πληροφορίες 

Η μητρική εταιρία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε,. είναι ανώνυμη εταιρία 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Α.Μ.Α.Ε. 

8514/06/Β/86/002. Έχει την έδρα της στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ν.Μοναστηρίου 134 

του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού, και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι 

www.boutarigroup.gr. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (κλάδος Τρόφιμα 

και ποτά - Απόσταξη και οινοπαραγωγή). Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007, εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/08/2007. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρίας αποτελείται από τους: 

Κωνσταντίνος 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) 

 

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». 

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 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 Αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και η Εταιρία 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και οι οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας, αφορούν την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007), και 

έχουν συνταχθεί 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 λογιστικές 

αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες περιόδους 

των ενδιάμεσων αυτών οικονομικών καταστάσεων. 
 

2.2 Ενοποίηση 
Θυγατρικές επιχειρήσεις 

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. 

Έλεγχος υπάρχει ‘όταν η εταιρεία έχει την δυνατότητα να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές 

και λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης με σκοπό την απόκτησης οφέλους. 

Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές 

μεταξύ των εταιρειών του ομίλου διαγράφονται. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά 

επιχειρήσεων αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως μη αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο, 

υποκείμενο σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική, αναγνωρίζεται ως έσοδο 
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στην κατάσταση αποτελεσμάτων του ομίλου. Υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ τιμήματος για 

την απόκτηση και της εύλογης αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της αποκτώμενης εταιρείας, Οι λογιστικές 

αρχές των θυγατρικών εταιρειών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την 

μητρική εταιρεία του Oμίλου. 

 
2.3. 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 τομέων. 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. Οι δραστηριότητες του Ομίλου, με δεδομένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην 

Ελλάδα είναι ομογενοποιημένες και, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τομέας. 

 
2.4.   Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
α)  Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μητρικής και των ενοποιούμενων 

θυγατρικών εταιριών εκφράζονται σε ευρώ. 

 
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 1.1.2004, 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 
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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.  

 
2.6. 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. 
 

2.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών  στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται 

υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών 

καταστάσεων. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης 

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

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

για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα 

περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών 

ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

 
2.8. Συμμετοχές-χρεόγραφα 

Οι συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες, καθώς και τα χρεόγραφα 

του Ομίλου ταξινομούνται στην κατηγορία των διαθεσίμων για πώληση χρεογράφων. 
 

2.9. 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 
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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.  

2.10. 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. 
 

2.11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες έχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής 

ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 
2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

μετοχών, εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, 

σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άμεσα κόστη που 

σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην 

αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. 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.  
 

2.13. 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.  

 
2.14.  Αναβαλλόμενος  φόρος 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 
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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. 
 

2.15. 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.  

  
2.16. 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. 

(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 
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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. 

 
2.17. 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. 

 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 ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω 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. 

 

4. Σημαντικές εκτιμήσεις και  κρίσεις της διοικήσεως. 

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

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

σύμφωνα με τα ισχύοντα.. Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την 

εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν 

σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 

 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007    
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

17 

  
  

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων. 
 
  55..    ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα    
 

Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  

αναλύονται ως εξής: 

 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

 01/01-30/06/2007 01/01-30.06.2006 01/01-30/06/2007 01/01-30.06.2006 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 202 3.328  304 2.903 

Ενοίκια 0 0  106 96 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 3 5  0 0 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 51 1 10 0 
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις 155 0 0 0 

Σύνολο 411 3.334 420 2.999 

 
  

  
  66..  ΕΕρργγααζζόόμμεεννοοιι  σσττοονν  ΌΌμμιιλλοο  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕττααιιρρίίαα  κκααιι  ΚΚόόσσττοοςς  ΜΜιισσθθοοδδοοσσίίααςς  
 

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

αναλύεται ως εξής: 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρία 
 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 
Άτομα        
Μισθωτοί 193 215  4 9 
Ημερομίσθιοι 49 51  - - 

Σύνολο 242 266  4 9 

        

 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 
Μισθοί και ημερομίσθια   2.883 3.082  241 343 
Εργοδοτικές εισφορές 642 725  13 44 
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 61 101  3 7 

Αποζημιώσεις απολυομένων 87 51  6 - 

Σύνολο 3.673 3.959  263 394 
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77..  ΕΕππιιμμεερριισσμμόόςς  ττωωνν  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν    
 

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων που παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 
  

                      Ο Όμιλος                     Η Εταιρία 
         
  01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 
 
Κόστος πωλήσεων 

 
507 364 

 
4 4 

 
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

 
210 180 

 
25 27 

 
Σύνολο  717 544  29 31 

  
  

 
      

88..  ΚΚόόσσττοοςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  
 
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του του Ομίλου και της Εταιρίας, συμπεριλαμβάνονται: 

 
 

                   Ο Όμιλος  Η Εταιρία 
  01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2006 
Χρεωστικοί τόκοι        

•Δάνεια τραπεζών  588 736  0 18 
•Συναφή με χρηματοδοτήσεις 
έξοδα 

 
166 295 

 
11 89 

  754 1.031  11 107 
Μείον Λοιποί πιστωτικοί τόκοι  6 -  - - 

Σύνολο  748 1.031  11 107 
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99..  ΦΦόόρροοιι  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

 

 
 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για 

σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της 

λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Οι φορολογικές δηλώσεις, για τις κατωτέρω 

παρατιθέμενες χρήσεις, των εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 

αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο που 

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

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

οικονομικές καταστάσεις σε σχέσει με το θέμα αυτό. 

 
Εταιρία                                                       
 

 
Εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις 

ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E.                           2005 έως και 2006 
MΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.         2005 έως και 2006 
ΚΥΜΗ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
EURODRINKS A.E. 2003 έως και 2006 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
MILLESSIME S.A.                                                              2004 έως και 2006 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

 1/4-30/6/07 1/4-30/6/06 1/1-30/6/07 1/1-30/6/06 
 1/4-30/6/07 1/4-30/6/06 1/1-30/6/07 1/1-30/6/06 

Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων, 
ως ο λογαριασμός 
αποτελεσμάτων 96 (2.406) 401 (2.555) 

 

37 (701) 84 (646) 
          
          

Φόροι εισοδήματος βάσει του 
ονομαστικού συντελεστή 11 - 23 - 

 

11 - 23 - 
          

Φόρος επι μη φορολογικά 
εκπεστέων δαπανών 50 (21) 57 169 

 

5 (32) 11 (14) 
          

Σύνολο φορολογικής 
επιβάρυνσης 61 (21) 80 169 

 

16 (32) 34 (14) 
          

Τρέχουσα φορολογική 
επιβάρυνση 11 - 23 - 

 

11 - 23 - 
          

Ετεροχρονισμένη φορολογική 
επιβάρυνση (ελάφρυνση) 50 (21) 57 169 

 

5 (32) 11 (14) 
          

Σύνολο φορολογικής 
επιβάρυνσης 61 (21) 80 169 

 

16 (32) 34 (14) 
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1100..  ΕΕννσσώώμμαατταα  ΠΠάάγγιιαα  ΠΠεερριιοουυσσιιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 
 

                                 Ο Όμιλος       
              

Γήπεδα  Κτίρια  Μηχανήματα & Μεταφορικά Έπιπλα & 

  

&  
οικόπεδα & κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
 μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

μέσα λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
            

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 8.845 27.702 8.283 484 6.030 51.344 

Προσθήκες Α΄εξαμήνου  2007 0 96 53 29 88 266 
Εκποιήσεις Α΄εξαμήνου  2007 0 0 (57) (2) 0 (59) 

Κατά την 30 Ιουνίου  2007 8.845 27.798 8.279 511 6.118 51.550 
        

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 0 (18.732) (5.851) (401) (4.487) (29.471) 
Αποσβέσεις Α΄εξαμήνου  2007 0 (141) (309) (13) (245) (708) 
Αποσβέσεις πωληθέντων Α΄εξαμήνου  2007 0 0 55 2 0 57 

Κατά την 30 Ιουνίου  2007 0 (18.873) (6.105) (412) (4.732) (30.122) 
Αναπόσβεστη αξία       

Κατά την 30 Ιουνίου  2007 8.845 8.925 2.174 99 1.386 21.428 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου  2006 8.845 8.970 2.432 83 1.543 21.873 

 
 
 

   Η Εταιρία    
       

Γήπεδα  Κτίρια   Μηχανήματα & Μεταφορικά Έπιπλα & 

 
& 

οικόπεδα 
&  κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

 μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

μέσα λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 6.096 2.183 36 54 585 8.954 
Προσθήκες Α΄εξαμήνου  2007 0 89 0 0 0 89 
Εκποιήσεις Α΄εξαμήνου  2007 0 0 0 0 0 0 

Κατά την 30 Ιουνίου  2007 6.096 2.272 36 54 585 9.043 
       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

      
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 0 (140) (32) (53) (580) (805) 
Αποσβέσεις Α΄εξαμήνου  2007 0 (24) (3) (1) (1) (29) 
Αποσβέσεις πωληθέντων Α΄εξαμήνου  2007 0 0 0 0 0 0 

Κατά την 30 Ιουνίου  2007 0 (164) (35) (54) (581) (834) 
       
    Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 30 Ιουνίου  2007 6.096 2.108 1 0 4 8.209 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου  2006 6.096 2.043 4 1 5 8.149 
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1111..    ΑΑσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα    ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  
 
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 
 

                     Ο Όμιλος                   Η Εταιρία 
       

Λογισμικά Λογισμικά 

 
προγράμματα 

Σύνολο 
προγράμματα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 
      

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 
 

224 
 

224 
 

157 
 

157 
Προσθήκες Α΄εξαμήνου  2007 4 4 0 0 

    Κατά την 30 Ιουνίου 2007 228 228 157 157 
     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 
 

(182) 
 

(182) 
 

(157) 
 

(157) 
Αποσβέσεις Α΄εξαμήνου  2007 (8) (8) 0 0 

    Κατά την 30 Ιουνίου 2007 (190) (190) (157) (157) 
     
Αναπόσβεστη αξία     

   Κατά την 30 Ιουνίου 2007 38 38 0 0 
     

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 
 

42 
 

42 0 0 
 
 
1122..  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  
 

Τα αποθέματα του Ομίλου που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις  αναλύονται ως εξής: 
 

   
 01/01-30/06/2007 01/01-31/12/2006 
 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 2.151 1.837 
 
Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 16.570 17.523 

Εμπορεύματα 293 262 

Σύνολο 19.014 19.622 
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1133..  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ππεελλάάττεεςς  
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Ομίλου και της Εταιρίας, που παρουσιάζονται στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 O Όμιλος  Η Εταιρία 
 1/1-30/6/2007 1/1-31/12/2006  1/1-30/6/2007 1/1-31/12/2006 

Πελάτες 13.514 13.958  3 22 
Επιταγές εισπρακτέες 9.394 7.436  59  59 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
(θυγατρικές) 0 0  6.326 5.625 

Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 0  0 0 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
πελάτες (7.918) 

 
(7.918)  (2.632) 

 
(2.632) 

Απαιτήσεις από πελάτες 14.990 13.476  3.756 3.073 
      

Ελλ.Δημόσιο- Προκ.παρακρ.φόρου 384 
 

380  91 
 

91 
Λοιποί Χρεώστες 3.214 3.693  819 1.059 
Απαιτήσειs από συνδεδεμένα μέρη 
(θυγατρικέs) 0 0  696 562 
Έξοδα επομένων χρήσεων 584 539  1 4 
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 0  0 0 
Προκαταβολές 918 937  190 184 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
χρεώστες (1.420) 

 
(1.420)  (470) 

 
(470) 

Λοιπές απαιτήσεις 3.680 4.130  1.327 1.429 

1144..        ΔΔάάννεειιαα  
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και 

είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι 

αποπληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.  

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

                   Ο Όμιλος                Η Εταιρία 
  Βραχυπρό- Μακροπρό-    Βραχυπρό- Μακροπρό-  
  θεσμες θεσμες   θεσμες θεσμες 
                    υποχρεώσεις                υποχρεώσεις 
          
Ομολογιακό δάνειο  243 6.515   - - 
Τράπεζα Πειραιώς  1.310 676   -  
Εμπορική Τράπεζα  2.769 -   - - 
Εθνική Τράπεζα  1.234 -   - - 
Εγνατία Τράπεζα  2.146 520   - - 
Τράπεζα Κύπρου  5.282 -   - - 
Eurobank  1.229 -   - - 
ΑBC  666 -   - - 
ΕΘΝΟ FACT  1.526 -  - - 
Ευβοϊκή Τράπεζα  79 -   - - 
ALPHA BANK  11 -   - - 
Credit Agricole  560 -  - - 
    1177..005555  77..771111    00  00  
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1155..      ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππρροοςς  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  
 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας προς τρίτους που παρουσιάζονται στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρία 
      

 1/1-30/6/2007 1/1-31/12/2006  1/1-30/6/2007 1/1-31/12/2006 
        

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές 
πελατών 5.653 6.724  101 118 
Επιταγές πληρωτέες 7.346 8.867  849 554 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες  0 0  3.828 3.848 
Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 1.956 2.102  699 756 
Λοιπές υποχρεώσεις 4.558 3.850  2.011 1.635 

Σύνολο 19.513 21.543  7.488 6.911 
 
 
 
1166..      ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  ππααρροοχχέέςς  σσττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  
 

Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που παρουσιάζονται 

στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:                                                                                                      
                                                                                                   Ο Όμιλος            Η Εταιρία 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 1.538 288 
 
Κόστος απασχόλησης  περιόδου 01.01-30.06.2007 49 5 
 
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 01.01-30.06.2007 32 8 
 
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες (153) 2 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσαs περιόδου 01.01-30.06.2007 87 6 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2007 1.379 297 

 
 
  1177..  ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  
 

Κατά την 30 Ιουνίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 16.421 

χιλιάδες, 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 στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
 
 
1188..  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκάά  
 

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 
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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. 

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. 
 
1199..    ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  
 

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

συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής : 
 
 Όμιλος Εταιρία 
 
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

 
- 535 

 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
 

 
- - 

 
γ) Απαιτήσεις 
 

 
- 4.450 

 
δ) Υποχρεώσεις 
 

 
- 3.828 

 
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  
 

 
565 196 

 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  
 

 
- - 

 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  
 

 
- 

 
388 
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2200..      ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  θθυυγγααττρριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως κατωτέρω: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 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 
 
  2211..  ΕΕττεερροοχχρροοννιισσμμέέννεεςς  ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

 

Ο υπολογισμός των ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρίας του Ομίλου. Οι αναγνωρισθείσες 

ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες: 
                                                                                      Ο Όμιλος                                            Η Εταιρία 
     
 1/1-30/6/2007 1/1-31/12/2006 1/1-30/6/2007 1/1-31/12/2006 
Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
των ενσώματων πάγιων στοιχείων σε χρόνο 
προγενέστερο των αποτελεσμάτων 

(302) 
 

(284) (141) 
 

(127) 

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

214 
 

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 

1.683 
 

1.683 1.683 
 

1.683 

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

351 
 

391 74 
 

72 

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

1.719 
 

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 1.544 1.600 3.331 3.343 
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  2222..      ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  σσύύννττααξξηηss  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  
 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2007, τα οποία 

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

οικονομικών καταστάσεων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


