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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 

28/05/2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.boutarigroup.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά 

στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση 

για ορισμένα οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 

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

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς τους μετόχους της Εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (η Εταιρία), της 31ης Μαρτίου 2012 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για 
την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη 
είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα 
μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 
θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14831 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Σημ 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού      
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 22.511 22.703 7.197 7.209 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.2 306 306 0 0 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 57 68 0 0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 
επιχειρήσεις 6.4 0 0 18.983 18.983 
Αναβαλλόμενος φόρος  6.12 0 0 1.696 1.739 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  27 27 4 4 
Σύνολο  22.901 23.104 27.880 27.935 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα 6.5 20.412 20.648 0 0 
Απαιτήσεις από πελάτες 6.6 5.723 5.305 1.792 1.784 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία  47 47 41 41 
Λοιπές απαιτήσεις 6.6 1.608 2.793 1.655 1.599 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.7 418 400 16 11 
Σύνολο  28.207 29.193 3.504 3.436 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  51.108 52.296 31.384 31.371 
      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
      
Μετοχικό κεφάλαιο 6.8 16.172 16.172 16.172 16.172 
Διαφορά υπέρ το άρτιο  23.363 23.363 23.363 23.363 
Ίδιες μετοχές 6.8 (209) (195) (209) (195) 
Αποθεματικά  17.981 17.981 11.715 11.715 
Ζημίες εις νέο  (49.002) (48.132) (29.543) (29.400) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής  8.306 9.190 21.499 21.656 
Δικαιώματα μειοψηφίας  (81) (77) 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.225 9.113 21.499 21.656 
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμα Δάνεια  6.9 14.790 3.093 0 0 
Αναβαλλόμενος Φόρος 6.12 672 620 0 0 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 6.11 967 944 86 83 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.13 81 93 0 0 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  16.510 4.750 86 83 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 6.10 12.594 14.333 7.997 7.916 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 6.9 4.967 15.637 0 0 
Φόροι 6.10 2.444 2.606 1.198 1.237 
Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.10 6.368 5.856 604 478 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  26.373 38.433 9.799 9.631 
Σύνολο Υποχρεώσεων  42.883 43.183 9.885 9.715 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  51.108 52.296 31.384 31.371 

  
 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων. 
 Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Σημ 01.01.-31.03.2012 01.01.-31.03.2011 01.01.-31.03.2012 01.01.-31.03.2011 
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  2.978  3.433 0 0 
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  0 0 0 0 
Σύνολο πωλήσεων  2.978  3.433 0 0 
Κόστος πωλήσεων  (2.131) (2.668) 0 0 
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)  847 765 0 0 
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία 6.14 0 0 0 0 
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 6.14 (56) (93) 0 0 
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες  791 672 0 0 
Άλλα έσοδα 6.15 116 64 108 114 
Άλλα έξοδα 6.16 (55) (58) (21) (1) 
Έξοδα διαθέσεως  (1.067) (470) 0 0 
Έξοδα διοικήσεως  (410) (426) (187) (172) 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  (625) (219) (100 ) (59) 
Χρηματοοικονομικό καθαρό (κόστος) 6.18 (197) (146) 0  0 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  (822) (365) (100)  (59) 
Μείον φόροι 6.19 (52) (320) (43) (173) 
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)  (874) (685) (143)  (232) 
Ιδιοκτήτες μητρικής  (870) (682) 0 0 
Δικαιώματα μειοψηφίας  (4) (3) 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)  (874) (685) (143)  (232) 
Ιδιοκτήτες μητρικής  (870) (682) 0 0 
Δικαιώματα μειοψηφίας  (4) (3) 0 0 
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 6.8.3 (0,0351) (0,0287) (0,0058) (0,0109) 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων  (426) 17 (88) (46) 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων. 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

ΟΜΙΛΟΥ 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
 εις νέο 

Ίδιες 
Μετοχές Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2011 16.172  23.363  17.981 (45.489) (155) 15.554 1 15.555 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 0 0 0 (2.643) 0 (2.643) (39) (2.682) 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (39) (39) 0 (39) 

Υπόλοιπα 31.12.2011 16.172  23.363  17.981 (48.132) (195) 9.190 (77) 9.113 
  

        

Υπόλοιπα 01.01.2012 16.172  23.363  17.981 (48.132) (195) 9.190 (77) 9.113 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 0 0 0 (870) 0 (870) (4) (874) 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (14) (14) 0 (14) 

Υπόλοιπα 31.03.2012 16.172  23.363  17.981 (49.002) (209) 8.306 (81) 8.225 
    
    Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων. 
    Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο Ίδιες Μετοχές 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2011 16.172  23.363  11.715  (28.973) (155) 22.122 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 0 0 0 (427) 0 (427) 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (39) (39) 

Υπόλοιπα 31.12.2011 16.172 23.363 11.715 (29.400) (195) 21.656 
  

      

Υπόλοιπα 01.01.2012 16.172  23.363  11.715  (29.400) (195) 21.656 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 0 0 0 (143) 0 (143) 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (14) (14) 

Υπόλοιπα 31.03.2012 16.172 23.363 11.715 (29.543) (209) 21.499 
         
         Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων. 
         Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Σημ 1.1-31.03.2012 1.1-31.03.2011 1.1-31.03.2012 1.1-31.03.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες        
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων   (822) (365) (100) (59) 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις   199 236 12 12 
Προβλέψεις   33 (90) 2 3 
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 

 
0  0 0 0 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 

 
(1) 0 0 0 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις 
παγίων  

 
(12) 0 0 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  197 146 0 0 
Πλέον / Μείον : προσαρμογές για μεταβολές 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες: 

 

    
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   236 957 0 0 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   767 (881) (63) (448) 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) 

 
(1.399) 220 168 493 

Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα 

 
(172) (100) 0 0 

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος  0 0 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α)  

 
(975) 123 19 1 

Επενδυτικές δραστηριότητες      
Εκκαθάριση 
θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και 
λοιπών  επενδύσεων 

 

0 0 0 0 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων 
στοιχείων 

 
0 (4) 0 0 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άυλων παγίων  στοιχείων  

 
5 36 0 0 

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 
 

 

0 0 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β)  

 
5 32 0 0 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών  (14) 0 (14) 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια  6.9 1.383 494 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων   (381) (718) 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  

 
988 (224) (14) 0 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση  στα ταµιακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) 
+ (γ) 

 

18 (69) 5 2 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου  

 
400 420 11 22 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 

 
418 351 16 24 

  Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων 
  Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 Διοικητικό Συμβούλιο  

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος 
Μπουτάρη Σ. Φανή  Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος 
Μπουτάρη Κ.Μαρίνα  μέλος εκτελεστικό μέλος 
Μπουτάρη Κ.Χριστίνα  μέλος μη εκτελεστικό 
Μπουτάρη Κ.Ελένη  μέλος μη εκτελεστικό 
Θεοδωρόπουλος Ι. Σπυρίδων μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

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

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Δ.Τ. Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

1. Πληροφορίες για τον όμιλο 
1.1. Γενικές πληροφορίες 

Η μητρική εταιρία «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 

ΗOLDING Α.Ε.», είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων 

εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002.  

Η Εταιρία έχει την έδρα της στη Στενήμαχο του Δήμου Ναούσης. 

Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.boutarigroup.gr.  

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών (κλάδος Τρόφιμα και ποτά - Απόσταξη και οινοπαραγωγή).  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας  για την 

περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας την 28η Μαΐου 2012. 

 

1.2. Δομή του Ομίλου 

Η μητρική εταιρία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε» και οι θυγατρικές 

της (στο εξής Όμιλος) δραστηριοποιούνται στους τομείς «Νομικές Δραστηριότητες και 

Δραστηριότητες Παροχής Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβουλών, 

Παραγωγής Εμπορίας και Διανομής οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών 

και εμφιαλωμένων νερών». 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών της. Οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου 

είναι οι εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2012 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

Στενήμαχος 
Δήμου 
Νάουσας - 
Ημαθίας 

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

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, 

αναψυκτικών και εμφιαλωμένων 
νερών 

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

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, 

αναψυκτικών και εμφιαλωμένων 
νερών 

5.ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ 
Α.Ε.. 72,10% 

Χωνευτικό 
Κύμης-Ευβοίας Εμφιάλωση και εμπορία νερού 

6. MILLESIME SAS 
                  

100,00% Νότια Γαλλία Συμμετοχές 
 
Οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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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 την περίοδο 1 

Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012, έχουν συνταχθεί σύμφωνα  με το Δ.Λ.Π. 34 

Ο Όμιλος εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α. από την 1η Ιανουαρίου 2005, με ημερομηνία 

μετάβασης την 01.01.2004. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα, τα βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία και ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Οι 

λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις 

αναφερόμενες περιόδους των οικονομικών καταστάσεων. 

Δεδομένου ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές, πρέπει 

να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 2011. 

 
 

2.2.  Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν και κατά την τρέχουσα περίοδο στις 

αγορές αγαθών, χρήματος και κεφαλαίου, έχουν επηρεάσει δυσμενώς τα 

αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του 

ομίλου. Το περιβάλλον στο 1ο τρίμηνο του 2012 ήταν μάλλον το χειρότερο των 

ετών της ύφεσης, λόγω της αβεβαιότητας της υπογραφής του Μνημονίου ΙΙ 

μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Πτώση κατανάλωσης παντού, και στα S/M περίπου 

(12%) (επίσημα στοιχεία), και στα επώνυμα εμφιαλωμένα (18%+). Ασφυκτική 

η έλλειψη ρευστότητας λόγω και της δραματικής μείωσης των καταθέσεων 

στις τράπεζες.  

Κατά την 31η Μαρτίου 2012 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, 

υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό  

6.295 χιλ. € ενώ σε επίπεδο ομίλου αυτές υπερκαλύπτονται από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 1.834 χιλ. €. Αυτό επιτεύχθει χάρις στη διετή 

περίοδο χάρητος αποπληρωμής κάποιων δανείων που μας χορήγησαν οι 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2012 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

13 

τράπεζες. Επιπλέον κατά τις πρόσφατες διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία 

και ο όμιλος έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συγκεκριμένα, οι ζημιές του 1ου 

τριμήνου του 2012 ανήλθαν στο ποσό των 874 χιλ ευρώ για τον όμιλο έναντι 

685 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, και, στο ποσό των 143 χιλ 

ευρώ για την εταιρεία. Ο όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει αρνητικές ταμιακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ζημιές της χρήσης που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθαν σε  σε 427 χιλ. € και 2.643 χιλ €  για την 

Εταιρεία και τον όμιλο, αντίστοιχα. Η ζημιογόνος δραστηριότητα οφείλεται και 

στον περιορισμό της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, που έχει σαν 

αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των πωλήσεων της Εταιρείας και δεν έχει 

σχέση με απώλεια κάποιας μεγάλης αγοράς ή κάποιου σημαντικού πελάτη. 

Υπάρχει μείωση των πωλήσεων του ομίλου για την παρούσα περίοδο κατά 

13,25% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 

χρήσης. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων στα 

σημεία εστίασης, αλλά και στην πτώση των εξαγωγών στις οποίες όμως η 

μείωση κρίνεται εποχιακή. Η μείωση των πωλήσεων έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2011, στο εσωτερικό και εξωτερικό είχε σαν συνέπεια την 

απώλεια εσόδων 455 χιλ ευρώ.  

Λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, το περιοριστικό 

δημοσιονομικό πλαίσιο, τις δυσκολίες στην αγορά, καθώς και εξωγενείς ή 

αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα τρέχοντα 

και μελλοντικά αποτελέσματα η Διοίκηση καταβάλει κάθε προσπάθεια με 

σκοπό τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων και την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών της 

Εταιρείας.  

Σκοπεύοντας στον περιορισμό των δαπανών, στην εξοικονόμηση πόρων και 

στην εξασφάλιση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης αφενός, η Θυγατρική 

Εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε αποδεσμεύτηκε από 

τον Απρίλιο του 2011 από την συνεργασία με τη Β. Σ. Καρούλιας Α.Ε. για την 

αποκλειστική εμπορία και διανομή στην Ελλάδα μέσω της ΙΜΑ BEVERAGES 

Α.Ε. των προϊόντων της και αναπτύσσει ίδιο δίκτυο πωλήσεων, 

προσλαμβάνοντας προσωπικό και στελέχη, αποσκοπώντας τόσο στην 

αύξηση των πωλήσεων όσο και στην ταχύτερη ρευστοποίηση των 
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απαιτήσεών της και αφετέρου γίνεται διερεύνηση της αγοράς για εύρεση 

αγοραστή για την πώληση του μεριδίου της Εταιρείας στην “ΚΥΜΗ 

ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”. H νέα οργάνωση, μετά την 

αποδέσμευση από την συνεργασία με τη Β. Σ. Καρούλιας Α.Ε., είχε σαν 

αποτέλεσμα αφ’ ενός την αύξηση των δαπανών διάθεσης και οι συνολικές 

δαπάνες μαζί με τις χρηματοοικονομικές διαμορφώθηκαν στο ποσό των 

€1.674 χιλ. έναντι €1.042 χιλ. του 2011 και αφετέρου τη σημαντική βελτίωση 

του μικτού κέρδους και κατά συνέπεια του αντίστοιχου ποσοστού.  

Η οικονομική, αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα καθιστά ιδιαίτερα 

δυσχερή την πρόβλεψη του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. 

Η κάθετη πτώση της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά, και η ραγδαία 

μείωση των κρατήσεων αλλά και των αφίξεων στην τουριστική αγορά έχει 

δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην αγορά και από απόψεως 

ζήτησης αλλά και από απόψεως ρευστότητας. Ασφυκτική είναι η έλλειψη 

ρευστότητας λόγω και της δραματικής μείωσης των καταθέσεων στις 

τράπεζες. 

Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων ρευστότητας η 

Διοίκηση εξετάζει κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης και της 

πώλησης παγίων μη παραγωγικών (ακινήτων ή εταιρειών), βελτίωσης της 

επιχειρηματικής απόδοσης και βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης και 

αναχρηματοδότησης σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες. Ήδη έχει 

συνυπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό (βλ. και σημείωση 6.9. Δάνεια) με τις 

πέντε κυριότερες δανείστριες τράπεζες στο οποίο προβλέπεται : 

 Για υφιστάμενα την 06.12.2011 διμερή βραχυπρόθεσμα δάνεια και 

λοιπές υποχρεώσεις το συνολικό ύψος των οποίων ήταν 18.314 χιλ. 

ευρώ, παρέχεται περίοδος χάριτος δύο ετών στην αποπληρωμή του 

κεφαλαίου εκτός από τις χρηματοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί με 

ενέχυρο ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

 Νέα εφάπαξ χρηματοδότηση ύψους 2.950.000,00 ευρώ με διάρκεια 24 

μηνών από την εκταμίευση του υπολοίπου και περίοδο χάριτος 6 

μηνών (αποπληρωμή σε 18 ισόποσες χρεολυτικές δόσεις ). 

 Ανακυκλούμενη πίστωση συνολικού ύψους 1.500.000,00 ευρώ με 

συμμετοχή των τεσσάρων από τις πέντε τράπεζες μέσω σύμβασης 
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αλληλόχρεου λογαριασμού ή πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων με αναγωγή.  

 Οι αναλογούντες τόκοι τόσο των υφιστάμενων δανείων όσο και των 

νέων χορηγήσεων θα καταβάλλονται κανονικά. 

Το μεγαλύτερο μέρος των αιτούμενων από τις τράπεζες εγγυήσεων - 

εξασφαλίσεων, που αναφέρονται στη σημείωση 3 περίπτωση Λοιποί κίνδυνοι, 

έχει δοθεί και το υπόλοιπο καθυστερεί για διαδικαστικούς νομικούς λόγους, 

αλλά στο αμέσως επόμενο διάστημα θα τακτοποιηθούν. Κατά τις εκτιμήσεις 

μας, ο κίνδυνος μη ικανοποίησης των εγγυήσεων – εξασφαλίσεων είναι πολύ 

μικρός. 

Έναντι της συνολικής χρηματοδότησης των 4.450 χιλ ευρώ, μέχρι σήμερα 

έχουν χορηγηθεί 3.934 χιλ. ευρώ. 

Το σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε την στήριξη και 

εμπιστοσύνη των τραπεζών και απόδειξη γι’ αυτό είναι το προαναφερόμενο 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράψαμε. Επίσης, συνεχίζουμε να έχουμε τη 

στήριξη των προμηθευτών μας οι οποίοι μας διευκολύνουν στην εξόφληση 

των επί πιστώσει υποχρεώσεών μας προς αυτούς επιμηκύνοντας τον χρόνο 

για την εξόφλησή τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, και κυρίως την επιτευχθείσα νέα 

χρηματοδότηση, είμαστε απολύτως πεπεισμένοι, ότι θα ξεπερασθούν τα 

προβλήματα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της ρευστότητας του Ομίλου και θα 

επανακάμψουμε δυναμικά στην αγορά του κρασιού τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό. Για τους λόγους αυτούς, εκτιμούμε ότι η ενδεδειγμένη αρχή 

για την σύνταξη των οι παρόντων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 

είναι αυτή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 
 
 
 

2.3.  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 
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χρηματοοικονομικές και λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης με σκοπό την 

απόκτηση οφέλους.  

Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 

θυγατρικών, ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης.  

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται με τις ίδιες 

λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρία.  

Θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την 

μητρική και ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που 

αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία 

που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. 

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 Ομίλου. 

 

2.4.  Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ο όμιλος, εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί 

τομείς», το οποίο ισχύει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους που 

αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα.  

Συγκεκριμένα, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 

του προτύπου, όπου προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας, είναι ένα συστατικό μέρος 

μιας οικονομικής οντότητας, του οποίου τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από 

τον επικεφαλή λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, που στην περίπτωση του ομίλου 

είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής, για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά 

με την κατανομή των πόρων στον τομέα, την εκτίμηση της αποδόσεώς του και για 

τον οποίο διατίθεται χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

Ο όμιλος δεν επιτυγχάνει τα ποσοτικά όρια της παραγράφου 13 του Δ.Π.Χ.Α 8, 

με συνέπεια, να μη παρουσιάζει χωριστή πληροφόρηση κατά τομέα. 

Συνεπώς, οι δραστηριότητες του ομίλου, παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Το 

σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών του ομίλου αφορά σε χονδρικές πωλήσεις και 

δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται.  
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Η ανάλυση των εσόδων του ομίλου, κατά κατηγορία οικονομικής 

δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος (ΣΤΑΚΟΔ 2003), έχει ως εξής: 

 
159.3 Παραγωγή κρασιού 2.943.621,86 

513.4 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών 26.299,48 

519.0 Λοιπό λιανικό εμπόριο 8.325,70 

Σύνολο  2.978.247,04 

 

2.5. Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες 

 

Η θυγατρική εταιρία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» παρέχει 

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

εξάρτησής του από τους κατωτέρω βασικούς πελάτες του.    

 

 
 

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

Ομίλου) και η «Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.», είχαν αποφασίσει να συμπράξουν 

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

καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα μια ολοκληρωμένη γκάμα ποιοτικών προϊόντων σε 

προσιτές τιμές. Η συνεργασία αυτή άρχισε να υλοποιείται από 6/4/2009.  

Η  Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. και η Β.Σ. Καρούλιας Α.Ε. 

συμφώνησαν, στις αρχές του 2011, στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της 

συμφωνίας αποκλειστικής εμπορίας και διανομής στην Ελλάδα μέσω της ΙΜΑ 

BEVERAGES Α.Ε. από πέντε σε δύο χρόνια και με ημερομηνία λήξης την 

30.04.2011. 
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2.6. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου και της εταιρίας, 

εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο λειτουργούν (λειτουργικό νόμισμα).  

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

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα των ενοποιημένων εταιριών καταχωρούνται με 

την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι 

συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των 

απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση 

ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

χρήσεως. 

 

2.7. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια, εκτός των κτιρίων και γηπέδων, αποτιμώνται στην αξία 

κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως αξία κτήσεως των 

ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01.01.2004, η οποία και 

προσδιορίσθηκε από ειδικό ανεξάρτητο εκτιμητή. Μεταγενέστερες δαπάνες 

καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν 

πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όμιλο και το 

κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι 

συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα. Τα οικόπεδα αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία και δεν αποσβένονται. Οι διαφορές αναπροσαρμογής αναγνωρίζονται 

στα ίδια κεφάλαια μειωμένες με την αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογία. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, 

με βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κατηγορία Ωφέλιμη ζωή (έτη) 
Κτίρια 50 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6-7 
Αυτοκίνητα – Οχήματα 5 
Μηχανογραφικός εξοπλισμός 6-7 
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός 6-7 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων 

υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών 

καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του 

τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή 

ζημίες στα αποτελέσματα.  

Στη χρήση 2008, έγινε η τελευταία αποτίμηση των ακίνητων σε εύλογες αξίες, 

από ειδικούς ανεξάρτητους εκτιμητές. 

 

2.8. 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 

περιόδου, στην εύλογη αξία τους από τη Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρίας, που 

διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Το κέρδος 

ή η ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 

2.9. 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. 

 

2.10. 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 αποσβεστέα περιουσιακά στοιχεία 

υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

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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2.11. Συμμετοχές – χρεόγραφα 

Οι συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρίες, καθώς και τα 

χρεόγραφα του ομίλου, ταξινομούνται στην κατηγορία των διαθεσίμων για πώληση 

χρεογράφων. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμησή τους 

καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό της καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση της αξίας τους οπότε και μεταφέρονται, ως 

κέρδη ή ζημίες, κατά περίπτωση, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μέσα 

στην οποία πραγματοποιήθηκαν.  

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές, σε επίπεδο ατομικών οικονομικών καταστάσεων, 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 

2.12. 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.  

 

2.13. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η 

οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι 

ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν 

υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας 

απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημίας απομείωσης 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

2.14. 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. 
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2.15. 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 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.  

 

2.16. Αποθεματικά 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας, η δημιουργία 

τακτικού αποθεματικού, με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων 

μετά από φόρους, κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι να φτάσει το ύψος του 

αποθεματικού στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό διανέμεται 

μόνο κατά διάλυση της εταιρίας, μπορεί όμως να συμψηφιστεί με συσσωρευμένες 

ζημιές. 

Η υπεραξία που προέκυψε στο παρελθόν από την αναπροσαρμογή της αξίας 

ορισμένων στοιχείων του παγίου ενεργητικού, προορίζεται να κεφαλαιοποιηθεί βάσει 

των σχετικών διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. 

Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις 

της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της 

φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους 

μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, ως κίνητρα διενέργειας 

επενδύσεων. 

 

2.17. Δανεισμός 

 Δάνεια Τραπεζών 

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, 

μειωμένες με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου.  
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2.18. Φορολογία Εισοδήματος  

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος, περιλαμβάνει τρέχοντες 

και αναβαλλόμενους φόρους.  

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες 

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

πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και τους 

τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος, που αφορούν την τρέχουσα ή τις 

προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται, σύμφωνα με τους φορολογικούς 

συντελεστές και φορολογικούς νόμους, που ισχύουν στις διαχειριστικές περιόδους με 

τις οποίες σχετίζονται.  

Επίσης ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος και τις 

προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 

υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 

αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον προβλεπόμενο συντελεστή  

που αναμένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται, κατά την έκταση 

κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος, για την 

χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς, που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

 

2.19. 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 
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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.  

 

2.20. Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και πιθανολογείται ότι θα 

απαιτηθεί εκροή για την τακτοποίηση της υποχρεώσεως. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής 

οικονομικών ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα. 

 

2.21. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται, όταν υπάρχει εύλογη πιθανότητα, 

ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με όλους τους 

προβλεπόμενους όρους των σχετικών συμβάσεων και νόμων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες (έξοδα), αναβάλλονται και 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περίοδο που θα υπάρχει 

αντιστοίχηση, με τα κόστη που προορίζονται να καλύψουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, 

περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδο 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.22. 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. 

 

2.23. 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 
 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους. Ο Όμιλος δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς 

σκοπούς. 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω 

ανοικτού λογαριασμού είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο Όμιλος, δεν 

εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πελατών και ως εκ τούτου δεν  υφίσταται 

σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. 

Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω 

μεταχρονολογημένων επιταγών. 

Η αλλαγή του τρόπου εμπορίας (μετά την 30/4/2011) έχει αυξήσει  τον αριθμό 

των πελατών, με σχετική αύξηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, μικρών όμως 

ποσών και πελατών λόγω του μικρού σχετικά χρονικού πιστωτικού ορίου που 

παρέχει η εταιρεία. 
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι αυτός που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού δεν συμπίπτει. 

Ο Όμιλος προσπαθεί να εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες έτσι ώστε ο 

κίνδυνος ρευστότητας να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως, μέσω της 

διαθεσιμότητας των αναγκαίων πιστωτικών ορίων με βραχυπρόθεσμες 

πιστοδοτήσεις και αναχρηματοδότηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της σοβαρής περιστολής των δανειακών 

περιθωρίων των τραπεζών, καθώς και της εν γένει δυσμενούς οικονομικής 

κατάστασης, έχει αυξηθεί εμφανώς, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους άλλων 

ετών. 

Ο κίνδυνος αυτός εξακολουθεί και είναι υψηλός, κυρίως λόγω της αδυναμίας 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την αγορά και κατά 

συνέπεια και την επιχείρηση όπως τα προηγούμενα χρόνια. 

Η συστηματική μείωση των αποθεμάτων, και οι συμφωνίες με το τραπεζικό 

σύστημα για αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας που έχουν γίνει, 

εξασφαλίζουν φυσιολογικά, την άμεση ρευστότητα της εταιρείας, η οποία 

προβλέπεται ότι θα ομαλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους. 

(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 

Ο όμιλος υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος 

μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Η 

γενικότερη ανοδική τάση των επιτοκίων του τραπεζικού δανεισμού αναμένεται να 

επηρεάσει αρνητικά, σε ένα βαθμό, τα αποτελέσματα της εταιρίας 

Για την μείωση του κινδύνου μεταβολών των επιτοκίων, η Διοίκηση του Ομίλου 

διαπραγματεύεται ξανά την αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της εταιρίας με 

όρους που έχουν ως στόχο την μείωση του βραχυπροθέσμου και την αύξηση του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού με παράλληλη μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Τέλος, 

εφαρμόζεται σχέδιο μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας μέσω: α) της 

πώλησης αδρανών παγίων στοιχείων και β) της πώλησης της θυγατρικής ‘‘Κύμη 

Εμφιαλωτική Α.Ε’’. 

 

(δ) Κίνδυνος συναλλάγματος 

Ο Όμιλος έχει περιορισμένες συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

(ε) Λοιποί κίνδυνοι 
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Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα 

του ομίλου, επηρεάζονται από την οικονομική κρίση που έχει προκληθεί και θα 

μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση. Τα μέτρα που θα ληφθούν από 

την Ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να 

μειώσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτικού κοινού, με 

αποτέλεσμα οι δαπάνες του να επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη. 

Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα, όπως επιβράδυνση 

της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να 

μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 

Ένας κίνδυνος επίσης είναι, να μην τηρηθούν οι προϋποθέσεις εκταμίευσης 

των δανείων ή η εταιρεία και ο όμιλος να μην μπορέσει να είναι συνεπής ως προς τις 

εξασφαλίσεις που πρέπει να παράσχει ή και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει κατά 

την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού χρηματοδότησης από τις τράπεζες της 

δανειολήπτριας θυγατρικής της Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε.. Ο κίνδυνος αυτός 

όμως, όπως προαναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.2. Βάση σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων είναι πολύ μικρός.  

 

 

4. Διαχείριση 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 20% Ίδια Κεφάλαια και 80% Ξένα Κεφάλαια. 

Περιστασιακά και σε περιόδους χαμηλών τιμών της μετοχής και ύπαρξης 

πλεοναζόντων ταμιακών διαθεσίμων, αγοράζονται ίδιες μετοχές, με σκοπό την 

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

κεφαλαίων. 

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

2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως 

εξής: 

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 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2012 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

27 

κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους 

απαγορεύεται από τον Νόμο. 

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

κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 

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

της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου 

μέτρου. 

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

1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση 

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

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

σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου 

του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού 

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

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

35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού 

αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν 

έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με 

πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί 

των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό 

Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών 

που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία 

τουλάχιστον 70% του 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. 

5. 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. 
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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. 

5α. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και 

είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

1η Ιανουαρίου 2011 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) 

σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
2011 
ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο 2009) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010,                 
L 186/20.07.2010) 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των 

συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (governments - related 

entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, 

καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν 

τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα 

μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους 

και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των 

υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις 

ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2009,         
L 347/24.12.2009) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, 

δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση 

συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για 

ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους 

και πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης, εάν η οικονομική 

οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα 

αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας 
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κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η παραπάνω 

τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου διότι 

δεν έχουν συναφθεί τέτοιου είδους συναλλαγές. 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010,                 
L 166/01.07.2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει στις οντότητες που εφαρμόζουν πρώτη 

φορά τα ΔΠΧΑ περιορισμένες εξαιρέσεις από συγκεκριμένες συγκριτικές 

γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με την εύλογη αξία και τον κίνδυνο 

ρευστότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου καθώς έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ. 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποιημένη) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η 
αλληλεπίδραση τους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010,                 
L 186/20.07.2010) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις και ειδικώτερα 

όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο 

κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των 

απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα 

να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό 

στοιχείο. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με 
συμμετοχικούς τίτλους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010,                 
L 193/24.07.2010) 

Η Διερμηνεία αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό που θα υιοθετήσει η 

οικονομική οντότητα που εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, 

προκειμένου να διακανονίσει, το σύνολο ή μέρος, μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 
ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2011,         
L 46/19.02.2011) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων εξέδωσε τον 

Μάιο του 2010 τροποποιήσεις σε 7 υφιστάμενα πρότυπα και διερμηνείες. Εφόσον 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2012 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

30 

δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση 

στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

Οι σημαντικότερες απαιτήσεις των τροποποιήσεων αυτών είναι οι εξής: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις: (α) όταν αλλάζει μία λογιστική 

πολιτική στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, (β) για τη χρήση της εύλογης αξίας με βάση τις προηγούμενες 

Γ.Π.Λ.A.  ως τεκμαιρόμενου κόστους και (γ)  για τη δυνατότητα χρήσης της 

λογιστικής αξίας των ενσώματων και  άυλων περιουσιακών στοιχείων ως 

τεκμαιρόμενου κόστους κατά την ημερομηνία μετάβασης από εταιρείες που 

υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις (rate regulations operations) . 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) 

συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων 

με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) 

την αποτίμηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των 

συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος 

μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που 

βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια 

αντικαταστάθηκαν.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων.  

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να 

παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών 

εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.  

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 

31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να 

εφαρμόζονται μελλοντικά.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που 

πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, 
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συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με αποτιμήσεις στην εύλογη αξία, 

καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο 

πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο 

της αποτίμησης της επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2012 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 
την Εταιρεία (ή και τον Ομίλο)   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν 

εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την  1 

Ιανουαρίου 2012. Η  Εταιρεία (ή και ο Όμιλος)  δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα 

πρότυπα αυτά και εκτιμά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011,         
L 305/23.11.2011) 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που 

συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και το 

αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας. Σκοπός τους 

είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις 

μεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην 

ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση 

της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Ο Όμιλος 

δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

ΔΠΧΠ 13 «Αποτίμηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την αποτίμηση της εύλογης αξίας 

και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη 

χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε 

περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το 

ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με 

την αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα 

από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αποτιμούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα 

χρηματοοικονομικά. Ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι 

αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 

αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

ΔΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  

Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις 

οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι 

δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο . 

Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε 

εφαρμογή και δεν αναμένει να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012. 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο 

που σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να 

ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με τη χρήση ή μέσω 

πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η 

ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 
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στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 

Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή 

της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό 

φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η 

τροποποίηση θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την 

επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που 

προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων 

παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 

αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν 

τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το 

κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και 

τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος απογύμνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου 
Επιφανείας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  

από τη δραστηριότητα απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες 

επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα. Η διερμηνεία 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  

Εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. 

Τον Μάιο του 2011 το  ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 

11 και ΔΠΧΑ 12  και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα 

εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα 

εφαρμοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
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υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο). Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης τους  στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι 

σημαντικότερες απαιτήσεις των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με 

το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού 

του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή 

περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης 

που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού 

σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την 

έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των 

Συμφερόντων σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες 
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οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το 

ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι 

τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι 

πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο 

λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε 

από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους 

συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συμφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής 

οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, 

τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 

οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη 

ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα 

έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις 

χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 

10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 
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6. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των  Οικονομικών 
καταστάσεων. 
6.1.Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος 

 
Γήπεδα 

οικόπεδα 

Κτίρια 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 11.947 11.544 7.843 983 6.469 38.787 
Προσθήκες  Α τριμήνου 2012 0 0 0 0 0 0 
Εκποιήσεις  Α τριμήνου 2012 0 0 (34) 0 0 (34) 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 11.947 11.544 7.809 983 6.469 38.753 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 0 (2.939) (6.934) (617) (5.595) (16.084) 
Αποσβέσεις Α τριμήνου 2012 0 (78) (69) (22) (20) (189) 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 
Αποσβέσεις πωληθέντων Α τριμήνου 2012 0 0 31 0 0 31 
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 0 (3.017) (6.972) (639) (5.615) (16.242) 

Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 11.947 8.527 837 344 855 22.511 
Κατά την 31η  Δεκεμβρίου  2011 11.947 8.605 909 366 875 22.703 

 
 

Εταιρία 

 
Γήπεδα 

οικόπεδα 

Κτίρια 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα    
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 5.347 2.240 36 54 585 8.262 
Προσθήκες  Α τριμήνου 2012 0 0 0 0 0 0 
Εκποιήσεις  Α τριμήνου 2012 0 0 0 0 0 0 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 
Aναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0 0 0 0 0 0 
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 5.347 2.240 36 54 585 8.262 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 0 (378) (36) (54) (585) (1.053) 
Αποσβέσεις Α τριμήνου 2012 0 (12) 0 0 0 (12) 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 
Αποσβέσεις πωληθέντων δωδεκαμήνου  2011 0 0 0 0 0 0 
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 0 (390) (36) (54) (585) (1.065) 

Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 5.347 1.850 0 0 0 7.197 
Κατά την 31η  Δεκεμβρίου  2011 5.347 1.862 0 0 0 7.209 
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Στη χρήση 2008, έγινε η τελευταία αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων σε 

εύλογες αξίες, από ανεξάρτητους εκτιμητές, και προέκυψε υπεραξία ποσού € 2.717 

χιλ. για τον όμιλο, και ποσού € 1.966 χιλ. για την εταιρία, η οποία καταχωρήθηκε απ’ 

ευθείας στην καθαρή θέση. 

Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και του ομίλου υφίστανται εμπράγματα 

βάρη ύψους € 42 εκατ. 

 

6.2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρίας (Ι.Μπουτάρης & 

Υιός Οινοποιητική Α.Ε.) περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της , για την παραγωγή 

σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμώνται, στο τέλος κάθε περιόδου, στην εύλογη αξία τους από τη 

Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρίας, που διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό 

για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές 

καταστάσεις, η αξία της γεωργικής παραγωγής κατά την ημερομηνία αυτή και μέχρι 

τον χρόνο της συγκομιδής, θεωρείται μέρος της εύλογης αξίας των κλημάτων και 

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

δαπανών που πραγματοποιούνται για την συντήρηση του αμπελώνα, 

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

την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της εύλογης αξίας των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου μεταξύ έναρξης και λήξης της 

περιόδου. 

 
 ΟΜΙΛΟΣ 
 31.03.2012 31.12.2011 
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της περιόδου 306 306 

Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0 1 

Κέρδος/ζημία αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου 0 557 

Εύλογη αξία παραγωγής σταφυλιών που συλλέχθηκε 0 (557) 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη ης περιόδου. 306 306 
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6.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία Όμιλος Εταιρία 

 Λογισμικά προγράμματα 
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης   
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2011 445 162 
Προσθήκες Α τριμήνου 2012 0 0 
Εκποιήσεις Α τριμήνου 2012 0 0 
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 445 162 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2011 (377) (162) 
Αποσβέσεις Α τριμήνου 2012 (11) 0 
Αποσβέσεις πωληθέντων Α τριμήνου 2012 0 0 
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 (388) (162) 
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 31η Μαρτίου  2012 57 0 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2011 68 0 

 
 
 

6.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 
 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ 
31.12.2011 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

2012 
ΑΞΙΑ 31.03.2012 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 100,00% 17.853 0 17.853 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 99,50% 218 0 218 
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 72,10% 497 0 497 
MILLESIME 100,00% 415 0 415 

ΣΥΝΟΛΟ   18.983 0 18.983 
 

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

συμμετοχών, εκτός της «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ», στις οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής εταιρίας. 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία των συμμετοχών των 

θυγατρικών εταιριών απαλείφεται πλήρως. 

Έλεγχος απομείωσης των θυγατρικών  

            Η εταιρεία εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, αν και κατά πόσο υπάρχει 
οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο.  
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            Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη , η εταιρεία θα εκτιμά το ανακτήσιμο 
ποσό του περιουσιακού στοιχείου της. 

           Ένα περιουσιακό στοιχείο απομειώνεται όταν η λογιστική αξία του υπερβαίνει 
το ανακτήσιμο ποσό του. 

            Επίσης η εταιρεία ανεξάρτητα αν υπάρχει ένδειξη ζημίας απομείωσης, θα 
πρέπει να  ελέγχει την αποκτηθείσα σε συνένωση επιχειρήσεων υπεραξία για 
απομείωση σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι  δεν προέκυψε υπεραξία κατά την 
συνένωση των θυγατρικών της εταιρίας.  

            Η εταιρεία  λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω έκρινε ότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις  μείωσης της αξία των θυγατρικών της. .  

            Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης 

α) δεν υπάρχει σημαντική μείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου, της αγοραίας αξίας 
ενός περιουσιακού στοιχείου και δεν έχει μειωθεί σημαντικά περισσότερο από ότι θα 
αναμενόταν, ως αποτέλεσμα της παρόδου του χρόνου ή της κανονικής χρήσης 

β) δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές, με δυσμενείς συνέπειες για την εταιρεία, 
που έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου ή θα λάβουν χώρα στο εγγύς 
μέλλον, στο τεχνολογικό,  οικονομικό ή νομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η 
εταιρεία.  

γ) αν και τα επιτόκια αγοράς έχουν αυξηθεί αυτό δεν οδηγεί στην μείωση των 
ανακτήσιμων ποσών των στοιχείων του ενεργητικού τους.  

δ) η λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, δεν είναι 
μεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίηση της αγοραίας αξίας της 

          Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης 

ε) δεν έχουν παρατηρηθεί  φθορές και δεν υπάρχει  τεχνολογική απαξίωση των 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

στ) δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές, με δυσμενές αποτέλεσμα για την εταιρεία , 
που έχουν συμβεί ή αναμένονται να συμβούν .  

ζ) δεν υπάρχουν στοιχεία  από εσωτερικές αναφορές , που δείχνουν ότι η απόδοση 
ενός περιουσιακού στοιχείου χειροτερεύει ή θα είναι χειρότερη από την αναμενόμενη. 

Η μητρική εταιρία στην χρήση 2010, απομείωσε την αξία της συμμετοχής της 

στην θυγατρική εταιρία «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ» κατά ευρώ 100 χιλ., που 

επηρέασε τα αποτελέσματα της μητρικής. Η απομείωση δεν είχε επίδραση στα 

ενοποιημένα αποτελέσματα καθώς και στα ενοποιημένα Ίδια κεφάλαια. 
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6.5. Αποθέματα 

Τα αποθέματα του ομίλου αναλύονται ως εξής: 

Αποθέματα 31.03.2012 31.12.2011 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.943 1.786 
Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 18.002 18.397 
Εμπορεύματα 466 466 
Σύνολο 20.412 20.648 

 

6.6. Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις  

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

 
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Όμιλος Εταιρία 

 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 
Πελάτες 10.165 9.659 1  1  
Επιταγές εισπρακτέες 622 710 59  59  
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές) 0 0 7.197  7.190  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (5.065) (5.065) (5.465)  (5.465)  
Απαιτήσεις από πελάτες 5.723 5.305 1.792  1.784  
       
Ελλ. Δημόσιο- Προκ. και παρακρ/νοι φόροι-ΦΠΑ 203 203 158 158 
Λοιποί Χρεώστες 1.683 2.974 420  419  
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές) 0 0 *1.302 1.302 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 348 375 0  2  
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 2 55 0  
Προκαταβολές 504 370 189  189  
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (1.130)  (1.130)  (470)  (470)  
Λοιπές απαιτήσεις 1.608 2.793 1.655  1.599  

 

* Το ποσό των 1.302 χιλ. ευρώ που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω λογαριασμό 

«Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές)» αφορά ποσό που καταβλήθηκε  

στη θυγατρική εταιρία του εξωτερικού Millesime,  που άρχισε να δραστηριοποιείται 

στην οινοποίηση, για ανάπτυξή της ( αγορά νέων αμπελώνων και εκσυγχρονισμό 

των εγκαταστάσεών της). Η επένδυση άρχισε να αποδίδει και θα μας επιστραφεί το 

ποσό αυτό.  

 

 
Η ενηλικίωση υπολοίπων των απαιτήσεων  
 
Η ανάλυση της ηλικίας των  απαιτήσεων του ομίλου έχει ως εξής : 
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 Απαιτήσεις προ 
απομείωσης Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

Απαιτήσεις προ 
απομείωσης Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 

0 έως 90 ημέρες 1.529 0 1.529 2.893 0 2.893 

91 έως 120 ημέρες 571 0 571 371 0 371 

121 έως 180 ημέρες 697 0 697 601 0 601 

180 και πλέον 9.877 6.195 3.682 9.681 6.195 3.486 

Σύνολο 12.674 6.195 6.479 13.546 6.195 7.351 
 
 
Η ανάλυση της ηλικίας των απαιτήσεων της εταιρείας έχει ως εξής : 
 

 Απαιτήσεις προ 
απομείωσης Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

Απαιτήσεις προ 
απομείωσης Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 

0 έως 90 ημέρες 8 0 8 0 0 0 

91 έως 120 ημέρες 0 0 0 0 0 0 

121 έως 180 ημέρες 0 0 0 23 0 23 

180 και πλέον 9.130 5.935 3.195 9.106 5.935 3.171 

Σύνολο 9.138 5.935 3.203 9.129 5.935 3.194 
 

Κίνηση των προβλέψεων  

             Ο λογαριασμός των απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνει απομειώσεις 
(προβλέψεις ) για επισφαλείς πελάτες, ο οποίος αναλύεται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο προβλέψεων 01.01.2011 5.256 5.645 
Προβλέψεις χρήσεως 2011 0 0 
Διαγραφές χρήσεως 2011 11 0 
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις χρήσεως 2011 180 180 
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2011 5.065 5.465 
Μεταβολή 01/01-31/03/2012 0 0 
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.03.2012 5.065 5.465 

  

 Κατά τον έλεγχο απομείωσης στη προηγούμενη χρήση 2011 των υπολοίπων των 

πελατών της μητρικής εταιρείας διαπιστώθηκε ότι είχαν σχηματισθεί προβλέψεις για 

επισφαλείς πελάτες μεγαλύτερες κατά 180.000,00 ευρώ περίπου. Έτσι έγινε 

ανάκληση σχηματισμένης σε προηγούμενες χρήσεις, πρόβλεψης ποσού 180.000,00 

ευρώ. 

Στο λογαριασμό λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απομειώσεις ( προβλέψεις ) για 
επισφαλείς απαιτήσεις, ο οποίος αναλύεται ως εξής : 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο προβλέψεων 01.01.2011 1.151 470 
Προβλέψεις χρήσεως 2011 0 0 
Διαγραφές χρήσεως 2011 21 0 
Έσοδα από αχρησ/τες προβλέψεις χρήσεως 2011 0 0 
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2011 1.130 470 
Μεταβολή 01/01-31/03/2012 0 0 
Υπόλοιπο προβλέψεων 31.03.2012 1.130 470 

       α) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας  για τις οποίες δεν έχει 
σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσεις ανέρχεται σε ποσό ευρώ 3.087 χιλ , διότι η 
καθυστέρησή τους είναι περιστασιακή και η πλήρη είσπραξή τους κρίθηκε εύλογη 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

        β)  Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη 
βάση όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία και ο όμιλος δεν θα εισπράξει 
όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των συμβάσεων πώλησης. 
Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές 
δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων , πέραν 
του ορίου πίστωσης. Το πόσο της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξία των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα εισπραχθούν. 

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 

‘’Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω 

ανοικτού λογαριασμού είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο Όμιλος, δεν 

εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πελατών και ως εκ τούτου δεν  υφίσταται 

σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. 

Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω 

μεταχρονολογημένων επιταγών.’’ 

6.7. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Όμιλος Εταιρία 
 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 
Ταμείο 33 56 0 0 
Καταθέσεις όψεως 385 344 16 11 
Σύνολο 418 400 16 11 
 

 

6.8. Ίδια Κεφάλαια 

6.8.1. Μετοχικό κεφάλαιο 
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A) Με απόφαση της επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων 

της εταιρείας στις 14.7.2009, αποφασίσθηκε η ακύρωση 414.650 ιδίων κοινών 

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

μετοχικού κεφαλαίου κατά 414.650 κοινές μετοχές συνολικής αξίας € 248.790,00 και 

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

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

28.6.2005, σε εκτέλεση απόφασης της από 29.6.2004 γενικής συνέλευσης των 

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

αποφάσεων του Δ.Σ. 

 

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

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

τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρείας. 

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

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

εταιρίας. 

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 

€16.172.010,00, διαιρούμενο σε 25.413.350 κοινές και 1.540.000 προνομιούχες 

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

Β) Η Εταιρεία από αγορές σε προηγούμενες χρήσεις κατέχει 233.710 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας 140.226 ευρώ και αξίας κτήσεως 155.878,42 ευρώ και οι 

οποίες λόγω μη πώλησης ή διανομής αυτών εντός τριετίας από την ημερομηνία 

απόκτησής τους σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2190/ 1920, όπως 

αυτό ίσχυε κατά το χρόνο απόκτησής τους θα έπρεπε να ακυρωθούν με μείωση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 Η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Ιουλίου 

2010 αποφάσισε τη μείωση αυτή, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Κ2 − 7792 

/24−8−2010 απόφασή του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η Εταιρεία δεν 

προχώρησε στη Μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 140.226 ευρώ και την 

ακύρωση 233.710 κοινών μετοχών διότι δεν έγινε η διαδικασία που απαιτείται κατά 

το άρθρο 5.3.11.1. του Κανονισμού του Χ.Α. 

Η μη ακύρωση δεν επηρεάζει το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 

και του Ομίλου.  

Γ) Οι μετοχές της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.» είναι εισηγμένες 

στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Κατηγορία χαμηλής διασποράς και 
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ειδικών χαρακτηριστικών) και από την 29.12.2012 είναι ενταγμένες στην κατηγορία 

Επιτήρησης. 

 Η απόφαση της μεταφοράς στην κατηγορία Επιτήρησης λήφθηκε κατ' 

εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.4. παράγ. 1β) μετά την ανακοίνωση 

της Εταιρείας την 28.12.2011 περί μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου έως την 31.12.2011 με αποτέλεσμα, να ικανοποιείται, με βάση τις 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2010, το κριτήριο των ζημιών 

μεγαλύτερων από το 30% των ιδίων κεφαλαίων. 

6.8.2. Ίδιες μετοχές  

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ 
Υπόλοιπο 31.12.2010 233.710 155.878,42 
Αγορές 01/01-31/12/2011 325.160 38.770,58 
Υπόλοιπο 31.12.2011 558.870 194.649,00 
Αγορές 01/01-31/03/2012 118.598 13.884,61 
Σύνολο 677.468 208.533,61 

Το σύνολο των μετοχών της μητρικής που κατέχονται από την ίδια στη λήξη 

της περιόδου, ανέρχονται σε 677.468 κοινές μετοχές και η αξία κτήσης τους 

ανέρχεται σε 208.533,61 ευρώ.  

Σχετικά με την απόκτηση των μετοχών αυτών σημειώνουμε τα παρακάτω : 

 Για τις 233.710 από τις παραπάνω μετοχές,  οι οποίες είχαν αγορασθεί σε 

προηγούμενες χρήσεις, αντί του ποσού των 155.878,42 ευρώ, η 2η Επαναληπτική 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Ιουλίου 2010, απεφάσισε : 

α) την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 233.710 κοινών μετοχών 

λόγω μη πώλησης ή διανομής αυτών εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής 

τους σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2190/1920, όπως αυτό ίσχυε 

κατά το χρόνο απόκτησής τους και 

β) τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 140.226 ευρώ λόγω της ανωτέρω 

ακύρωσης των ιδίων μετοχών. 

Στις 24 Αυγούστου 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η 

με αριθμό Κ2 − 7792 /24−8−2010 απόφασή του Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των 

όρθρων 5 και 8 του καταστατικού της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεν προχώρησε στη Μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 

140.226 ευρώ και την ακύρωση 233.710 κοινών μετοχών διότι δεν έγινε η διαδικασία 

που απαιτείται κατά το άρθρο 5.3.11.1. του Κανονισμού του Χ.Α. 
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  Οι 325.160 κοινές μετοχές αγοράσθηκαν στο διάστημα 24.08.2011 έως 

31.12.2011 και συγκεκριμένα: 

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς 

ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής. Η Εταιρεία δύναται με αποφάσεις του 

Δ.Σ. αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο για την εν γένει υλοποίηση της 

απόφασης, να προβεί σε αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της 

δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά 

αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και 

μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των 

τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,10 ευρώ και ως ανώτατη 1,00 

ευρώ και για τις δύο κατηγορίες.  

Την 30.01.2012 η Εταιρεία ανακοίνωσε σχετικά με το θέμα της αγοράς ιδίων 

μετοχών ότι κατ΄ εφαρμογή των παρ. 2&3 του άρθρου 5 του 2273/2003 Κανονισμού 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω χαμηλής ρευστότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην από 4.12.09/5308 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενδέχεται να 

προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 30/01/2012 έως 30/04/2012 σε αγορά ιδίων 

μετοχών άνω του ορίου του 25% του μέσου ημερήσιου όγκου χωρίς να υπερβεί το 

50%. 

Σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία προέβη 

σε αγορά ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα  από 24.08.2011 μέχρι την 31.12.2011 

αγοράστηκαν 325.160 κοινές μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0.1192 ευρώ ανά μετοχή 

και συνολική αξία συναλλαγών 38.770,58 ευρώ.  

Επίσης από την 01.01.2012 έως 31.03.2012 αγοράστηκαν 118.598 κοινές 

μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0,1179 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 

13.884,61 ευρώ.  

 Έτσι μετά από αυτές τις αγορές, οι ίδιες μετοχές που κατέχονται σήμερα, βάση 

αυτής της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2011 είναι 

443.758 μετοχές με κόστος απόκτησης 52.655,19 ευρώ (ποσοστό 1,75% του 

συνόλου των μετοχών της Εταιρείας). 

 
6.8.3. Ζημίες/Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη/ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του 

αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) με 

το σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την Εταιρεία (Ίδιες 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2012 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

46 

μετοχές). Ο βασικός σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών την 31η Μαρτίου 2012 είναι 

24.758.532 ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι 25.150.608. 

   Όμιλος  Εταιρία  
  31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 
Ζημίες μετά από φόρους μετά από 
φόρους στους ιδιοκτήτες της μητρικής -870.023,65 -2.643.071,52 -143.350,46 -427.166,61 
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 24.758.532 25.150.608 24.758.532 25.150.608 
Βασικές ζημίες ανά μετοχή -0,0351 -0,1051 -0,0058 -0,0170 

6.9. Δάνεια 

Τα δάνεια του ομίλου, έχουν χορηγηθεί από 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. Η μητρική εταιρία δεν έχει δάνεια. 

 Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται  κατά κύριο χρηματοδότη ως εξής: 

Δάνεια Όμιλος Όμιλος 

 31.03.2012 31.12.2011 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
  υποχρεώσεις υποχρεώσεις 
Ομολογιακά δάνεια * 45 3.374 1.046 2.328 
Μακροπρόθεσμα δάνεια ΕΤΕ 0 555 0 555 
Μακρ/σμα δάνεια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 364 175 210 
Τράπεζα Πειραιώς 85 3.211 2.699 0 
Εμπορική Τράπεζα 2.219 0 2.219 0 
Εθνική Τράπεζα 260 2.123 2.460 0 
Marfin Εγνατία Τράπεζα 421 1.402 1.726 0 
Eurobank 484 2.861 3.125 0 
ΕΘΝΙΚΗ Factors 678 0 444 0 
Ευβοϊκή Τράπεζα 6 0 6 0 
ALPHA BANK 1 0 1 0 
Τράπεζα Αττικής 57 0 57 0 
ΑΤΤΙΚΗΣ  FACT 65 0 65 0 
Πανελλήνια Τράπεζα 101 0 99 0 
Credit Agricole 239 0 268 0 
Unigredit 286 0 317 0 
PPRROOBBAANNKK  1166  00  1166  00  
PPRROOTTOONN  BBAANNKK  00  990000  991166  00  
ΣΣύύννοολλοο  44..996677  1144..779900  1155..663377  33..009933  

 

* Τα ομολογιακά δάνεια έχουν χορηγηθεί από την PROTON BANK. Πρόκειται για δύο 

κοινά ομολογιακά δάνεια που χορηγήθηκαν με εμπράγματη εξασφάλιση (Α 

προσημείωση). Μετά την πρόσφατη τροποποίηση των όρων των δανείων 

αναλύονται:  
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΧΑΡΗΤΟΣ  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ / 

ΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΛΑΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΝΕΑ 
ΛΗΞΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31.03.2012 

Δάνειο Α 2.836 29 τριμηνιαίες 
δόσεις 09.2017 2021 2.836 

Δάνειο Β 538 

‘Έως τον 
Μάρτιο του 
2014 με 
πληρωμή μόνο 
των τόκων 

9 τριμηνιαίες 
δόσεις 09.2012 2016 538 

Σύνολο 3.374 
 

     3.374 

 
 
 
Εξαιτίας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που αναφέρουμε πιο κάτω, χορήγηση 

διετούς περιόδου χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου, κατά την 

τρέχουσα περίοδο αναταξινομήθηκε μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 

που καλύπτεται από το Συμφωνητικό αυτό σε Μακροπρόθεσμο. Το ποσό που 

αναταξινομήθηκε ανέρχεται σε 10.497 χιλ. ευρώ. 

Μετά από διαπραγματεύσεις έχουμε συνυπογράψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό με 

τις πέντε κυριότερες δανείστριες τράπεζες στο οποίο προβλέπεται : 

 Για υφιστάμενα την 06.12.2011 διμερή βραχυπρόθεσμα δάνεια και 

λοιπές υποχρεώσεις το συνολικό ύψος των οποίων ήταν 18.314 χιλ. 

ευρώ, παρέχεται περίοδος χάριτος δύο ετών στην αποπληρωμή του 

κεφαλαίου.  

 Οι τόκοι αυτών θα καταβάλλονται κανονικά. 

 Δεν παρέχεται διετής περίοδος χάριτος σε χρηματοδοτήσεις συνολικού 

ποσού την (06.12.2011), 2.381 χιλ. ευρώ που αφορούν χορηγήσεις με 

ενέχυρο ρευστοποιήσιμα στοιχεία και την εφ’ άπαξ χρηματοδότηση 

από την Ε.Τ.Ε. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  

 Νέα εφάπαξ χρηματοδότηση ύψους 2.950.000,00 ευρώ με συμβατικό 

επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου που θα καθορίζεται από 

την κάθε συμμετέχουσα τράπεζα στο MoU, συν εισφορά Ν. 128/75, 

0,6% ετησίως με βάση υπολογισμού τόκων το έτος των 360 ημερών  

και επιτόκιο υπερημερίας το Συμβατικό προσαυξανόμενο κατά τον 

εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκατοστιαίων μονάδων, με 

διάρκεια 24 μηνών από την εκταμίευση του υπολοίπου και περίοδο 

χάριτος 6 μηνών (αποπληρωμή σε 18 ισόποσες χρεολυτικές δόσεις ). 
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 Ανακυκλούμενη πίστωση συνολικού ύψους 1.500.000,00 ευρώ με 

συμμετοχή των τεσσάρων από τις πέντε τράπεζες μέσω σύμβασης 

αλληλόχρεου λογαριασμού ή πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων με αναγωγή. Η εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται ότι το 

ποσόν της πίστωσης αυτής θα διατεθεί για εξόφληση εμπορικών 

υποχρεώσεων, τόκων, μισθοδοσίας, οφειλών προς το δημόσιο και ως 

κεφάλαιο κίνησης . Η χορήγηση θα γίνει με συμβατικό επιτόκιο Euribor 

τριμήνου πλέον περιθωρίου που θα καθορίζεται από την κάθε 

συμμετέχουσα τράπεζα στο MoU, συν εισφορά Ν. 128/75, 0,6% 

ετησίως με βάση υπολογισμού τόκων το έτος των 360 ημερών  και 

επιτόκιο υπερημερίας το Συμβατικό προσαυξανόμενο κατά τον 

εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκατοστιαίων μονάδων, με 

διάρκεια 24 μηνών από την εκταμίευση του υπολοίπου με 6 – 8 μήνες 

ανακύκλωση. 

 Οι αναλογούντες τόκοι των δανείων θα καταβάλλονται κανονικά. 

 Τα δάνεια χορηγήθηκαν με παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία και 

τον κ. Κ. Μπουτάρη καθώς και από τη δανειολήπτρια θυγατρική της Ι. 

Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. (επί προϊόντων και εμπορικών σημάτων 

και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων )  

Από το δανεισμό αυτό, μέχρι σήμερα έγιναν εκταμιεύσεις των 3.934 χιλ. 

ευρώ που αναλύονται σε : 

Προκαταβολές     1.377 χιλ ευρώ. 

Εφάπαξ χρηματοδότηση   1.639 χιλ. ευρώ 

Ανακυκλούμενη χρηματοδότηση    918 χιλ. ευρώ 
 
 

6.10. Προμηθευτές, φόροι και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
 Οι υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρίας προς τρίτους αναλύονται ως 

εξής: 
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Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  Όμιλος  Εταιρία 

 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 
     

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές 
πελατών 7.012 10.077 127  124  
Επιταγές πληρωτέες 5.582 4.256 130  146  
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες 0 0 7.740  7.647  
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 12.594 14.333 7.997 7.916 
     
Υποχρεώσεις από φόρους 2.444 2.606 1,198 1,237 
     
Πιστωτές διάφοροι 2.610 2.451 163 163 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.984 3.085 25 24 
Προβλέψεις εξόδων 774 320 416 291 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.368 5.856 604 478 

            
            Η έλλειψη ρευστότητας από την εταιρία και τον όμιλο έχει σαν αποτέλεσμα να 
υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων από φόρους και 
προς ασφαλιστικά ταμεία. 
           Στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από φόρους» περιλαμβάνονται 
και ρυθμιζόμενοι φόροι׃ α) της εταιρίας την 31.03.2012 ποσό ευρώ 691 χιλ. ενώ την 
31.12.2011 ποσό ευρώ 396 χιλ. και β) της θυγατρικής βεβαιωμένες και ρυθμισμένες 
οφειλές φόρων την 31.03.2012 ποσό ευρώ 1.075 χιλ. ενώ την 31.12.2011 ποσό ευρώ 
508 χιλ. 
         Στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται  
και ρυθμιζόμενες οφειλές׃ α) της εταιρίας προς το ΙΚΑ την 31.03.2012 ποσό ευρώ 18 
χιλ, ενώ την 31.12.2011 ποσό ευρώ  20 χιλ και β) των θυγατρικών της ρυθμιζόμενες 
οφειλές σε διάφορα Ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΠΟΖΟ και ΤΕΑΧ) την 
31.03.2012 ποσό ευρώ 2.785 χιλ., ενώ την 31.12.2011 ποσό ευρώ 2.775 χιλ.   
 
 

6.11. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από τη υπηρεσία 

απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε 

αναλογιστική μελέτη που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. 

Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που 

παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους Όμιλος Εταιρία 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2011 944 83 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.03.2012 21 2 
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 01.01-31.03.2012 11 1 
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 0 0 
Επίδραση περικοπής / Διακανονισμού / Τερματικές  παροχές 0 0 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.03.2012 (9) 0 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.03.2012 967 86 
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          Η εταιρία έχει προβεί στη λογιστικοποίηση της εκτίμησης για το 2012 (τρίμηνη 

εκτίμηση) που παρουσιάζεται στην αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 

ανεξάρτητη εταιρία αναλογιστών στις 31/12/2011. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

1. Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού: 2% 

2. Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση μισθολογίου: 5% 

3. Προεξοφλητικό Επιτόκιο: 4,9% κατά την 31/12/2011 

4. Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν.2112/20 βάσει του ΔΛΠ 19: 

Μηδέν 

6.12. Ετεροχρονισμένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

  

Ο υπολογισμός των ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρίας του ομίλου. Οι 

αναγνωρισθείσες, ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 

ανάγονται στις εξής αιτίες: 

 Όμιλος Εταιρία 
 1.1-31.03.2012 1.1-31.12.2011 1.1-31.03.2012 1.1-31.12.2011 
Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων 
των ενσώματων πάγιων στοιχείων σε χρόνο 
προγενέστερο των αποτελεσμάτων (477) (474) (233) (232) 
Από την άμεση λογιστική απόσβεση άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων, που φορολογικά 
αποσβένονται σε μία πενταετία 118 118 73 73 
Από την άμεση λογιστική αναγνώριση της 
απομείωσης της αξίας επενδύσεων, που 
φορολογικά εκπίπτεται κατά το χρόνο της 
εκποίησης ή εκκαθάρισης της επένδυσης 0 0 1.701 1.701 
Από την άμεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών ενδοομιλικών απαιτήσεων, που 
φορολογικά θα διακανονιστούν κατά την λύση 
και εκκαθάριση των επενδύσεων 0 0 723 759 
Από απόσβεση επιχορήγησης (Ν.3299/2004) 
παγίων κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση (22) (21) 0 0 
Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων 
προς τους εργαζόμενους, που εκπίπτονται 
φορολογικά κατά το χρόνο της καταβολής τους 193 198 17 17 
Από την άμεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών απαιτήσεων, που φορολογικά θα 
διακανονιστούν μετά την έκδοση τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων 1.233 1.276 133 138 
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 (1.718) (1.718) (717) (717) 
Φόροι εισοδήματος, που θα επιβαρύνουν 
λογιστικά τις επόμενες χρήσεις (672) (620) 1.696 1.739 
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6.13. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Η θυγατρική «Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» υπήχθει στις διατάξεις 

του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου, με το κίνητρο της 

επιχορήγησης.Στην χρήση 2010, εισέπραξε την πρώτη δόση  ποσού  406.500,00 

ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση, από 

τα αρμόδια όργανα ελέγχου, της επένδυσης. Η δεύτερη δόση θα είναι κατά πολύ 

μικρότερη λόγω της μείωσης του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 93 148 0 0 
Εισπραχθείσες στη χρήση 
επιχορηγήσεις  0 0 0 0 

Μεταφορά στα αποτελέσματα (12) (54) 0 0 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 81 93 0 0 

    

6.14. Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία 

 Η επιμέτρηση της γεωργικής παραγωγής (σταφύλια οινοποίησης), στην 

εύλογη αξία τους, γίνεται από τη Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρίας που διαθέτει 

έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Η εύλογη αξία της 

γεωργικής παραγωγής λαμβάνεται υπόψη στη συνέχεια ως κόστος πρώτης ύλης, 

προκειμένου να εφαρμοσθεί το Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα», δεδομένου ότι η παραγωγή 

αυτή στο σύνολο της χρησιμοποιείται  περαιτέρω για την  παραγωγή των κρασιών. 

    Στην κλειόμενη περίοδο, η επίπτωση επιμέτρησης των Βιολογικών 

Περιουσιακών Στοιχείων στα αποτελέσματα, είναι € 0 χιλ. Αντίθετα οι δαπάνες 

ανάπτυξης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) 

ανήλθαν σε € 56 χιλ., οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου. 

6.15. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  

αναλύονται ως εξής: 

Άλλα έσοδα Όμιλος Εταιρία 
 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 100 47 55 62 
Ενοίκια 0 0 53 53 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1 4 0 0 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 12 13 0 0 
Κέρδη από εκποίηση παγίων 3 0 0 0 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0 0 0 0 
Έσοδα από άχρ/τες προβλέψεις 0 0 0 0 
Σύνολο 116 64 108 114 
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6.16. Άλλα έξοδα  

Τα άλλα έξοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  

αναλύονται ως εξής: 

Άλλα έξοδα Όμιλος Εταιρία 
  31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0 0                        0  

Πρόβλεψη για προσαυξήσεις  0 0 0 0  

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 42 37 19 1 

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 5 4 0 0  

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1 9 2 0 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 2 0 0  

Ζημιές από εκποίηση παγιων 3 0 0 0  

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4 6 0 0 

Σύνολο 55 58 21 1 
 
6.17. Εργαζόμενοι στον όμιλο και στην εταιρία και κόστος μισθοδοσίας 

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

 Όμιλος Εταιρία 
Άτομα 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011 
Μισθωτοί 101 80 3 3 
Ημερομίσθιοι 27 28 0 0 
Σύνολο 128 108 3 3 
     
Μισθοί και ημερομίσθια   689 637 20 18 
Εργοδοτικές εισφορές 180 145 6 3 
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 12 16 0 1 
Αποζημιώσεις απολυομένων 0 0 0 0 
Προυπολ. αμοιβές  προσωπικού 78 0 0 0 
Σύνολο 958 798 26 22 

 
6.18. Κόστος χρηματοδότησης 

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

 Όμιλος Εταιρία 
 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011 

Χρεωστικοί τόκοι     
Δάνεια τραπεζών 165 126 0 0 
Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα 32 20 0 0 
Σύνολο 197 146 0 0 
Μείον: Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 0 0 0 0 
Σύνολο 197 146 0 0 
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6.19. Φόροι εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

Φόροι εισοδήματος  Όμιλος  Εταιρία 
 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011 

Τρέχον φόρος εισοδήματος 0 0 0 0 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 52 320 43 173 
Επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω 
αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στον 
υπολογισμό του 

0 0 0 0 

Φόρος διαφορών φορολογικού ελέγχου 
προηγ. Χρήσεων (περαίωση Ν.3888/2010) 0 0 0 0 
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 52 320 43 173 

  

 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. 

  

Εταιρία Εκκρεμείς φορολογικές χρήσεις 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E. 2010 
MΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2005 έως και 2010 
ΚΥΜΗ Α.Ε. 2006 έως και 2010 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 2010 
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2010 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2010 
MILLESSIME S.A.S 2007 έως και 2011 

  

Για τη χρήση 2011 η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της με έδρα την 

Ελλάδα, (εκτός δηλαδή της MILLESIME SAS που έχει έδρα την Γαλλία),έχουν 

υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Οι έλεγχοι αυτοί 

βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να 

χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Αν με την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών και του Ομίλου. 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2012 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 

54 

Η μητρική εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ» στη χρήση 2011 

τακτοποιήθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2000 – 2009 με τη περαίωση του Ν. 

4002/11 και  του Ν. 3888/2010, αντί ποσού 65.152,52 ευρώ και μέχρι την 31.03.2012 

καταβλήθηκε ποσό 13.030,50 ευρώ.  

Στην προηγούμενη χρήση 2010 οι θυγατρικές εταιρίες ΜΙΔΑΣ ΑΕ, 

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, είχαν τακτοποιηθεί 

φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 με την περαίωση του Ν. 3888/2010.  

Η θυγατρική εταιρία ΚΥΜΗ ΑΕ στη χρήση 2010 επιβάρυνε τα αποτελέσματά 

της με το ποσό της περαίωσης ήτοι, 9.012,00 ευρώ, κατέβαλε όμως μόνο την 1η 

δόση ποσού 1.842,40 ευρώ, και, πιθανόν να χάσει την φορολογική τακτοποίηση για 

τις χρήσεις 2006 έως και 2008. 

Δεδομένου ότι οι εταιρίες του ομίλου έχουν σωρευμένες ζημίες και δεν 

προβλέπεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο των 

ανέλεγκτων χρήσεων, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές 

καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

6.20. Επιμερισμός των Αποσβέσεων  

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων που παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρία 
 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011 
Κόστος πωλήσεων 129 158 0 0 
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 70 78 12 12 

Σύνολο 199 236 12 12 

7. 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 : 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρία 
α) Έσοδα 0 107 
β) Έξοδα 0 0 
γ) Απαιτήσεις 0 8.554 
δ) Υποχρεώσεις 0 7.740 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 276 125 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 
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8. Λοιπές πληροφορίες 
 
       Α) Το καθεστώς φορολογίας των εταιριών, με την εφαρμογή του  
φορολογικού νόμου Ν. 3943/2011 διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

(ι)  Για τα μη διανεμόμενα κέρδη ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται 

σε 20% από το 2011 και εφεξής. 

(ιι) Για τα διανεμόμενα κέρδη εντός του 2011 ανέρχεται σε 21%και για τα διανεμόμενα 

από 01.01.2012 σε 25% 

   
      Β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 είχε σαν θέματα για λήψη 

απόφασης μεταξύ άλλων και τα : 

α) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του 

της 07.04.2011 αποφάσισε να εισηγηθεί αύξηση του Μ.Κ. κατά 500.000,00 ευρώ) 

γ) Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002),  

Λόγω έλλειψης απαρτίας, για τα θέματα αυτά δεν υπήρξε απόφαση και 

αποφασίσθηκε να συζητηθούν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική στις 20.07.2011 που 

επίσης αναβλήθηκε για τις 09.08.2011 και μετά από αίτημα μετόχου με ποσοστό 

τουλάχιστον 5 % αποφασίστηκε η αναβολή λήψης αποφάσεων επί των ανωτέρω 

θεμάτων για την 3η επαναληπτική  την 8.9.2011. 

 Οι αποφάσεις που έλαβε η 3η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στην 

οποία συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) μέτοχοι κατέχοντες 

9.603.977 κοινές μετοχές ήτοι ποσοστό 37,79%, ήταν: 

α) Να μην συζητηθεί το θέμα της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

β) Να αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών, κατά 501.000,00 ευρώ 

με την έκδοση 835.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ, η διάθεση των 

οποίων θα γίνει κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους, κοινούς και 

προνομιούχους, με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε 32 παλαιές 

γ) Ενέκρινε την Έκθεση του Δ.Σ. κατά το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002),  

 Την 28.12.2011 η Εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το 

επενδυτικό κοινό, ότι η αποφασισθείσα στις 8.9.2011 στην γ΄ Επαναληπτική Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 501.000 

ευρώ θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2012 και ότι η καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας είναι τυπική και οφείλεται στην μη ακύρωση 

εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών των 233.710 ίδιων μετοχών. Η ακύρωση  

αποτελεί προϋπόθεση για την ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και θα 

υλοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2012. 
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της από 28.12.2011 ανακοίνωσης της 

Εταιρείας περί μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως την 

31/12/2011, ώστε να μην πληρούται το κριτήριο των ζημιών μεγαλύτερων από το 

30% των ιδίων κεφαλαίων, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην 

κατηγορία Επιτήρησης, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.4. 

παράγ. 1β) και μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής . 

Η ένταξη των μετοχών της εταιρίας στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ισχύσει 

από τη συνεδρίαση της 29ης Δεκεμβρίου 2011. 

 Στη συνέχεια την 07.02.2012, η Εταιρεία με ανακοίνωση του Δ.Σ. ενημέρωσε 

το επενδυτικό κοινό, ότι η αποφασισθείσα στις 8.9.2011 στην γ΄ Επαναληπτική 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα 

πραγματοποιηθεί λόγω παρέλευσης του χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται 

στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 11 του Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. 

10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 
 

 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2012, 

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

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

                                           

                                      Στενήμαχος, 28 Μαΐου 2012 

              

               Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

 

 
 
 
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος          Το μέλος του Δ.Σ.           Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
     Κωνσταντίνος. Σ. Μπουτάρης                Μαρίνα Κ.Μπουτάρη                 Ηλίας Α. Χωρεμιώτης 
           (ΑΔΤ ΑΒ/050163)                           (ΑΔΤ ΑΕ/049863)              (ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921) 
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(Έμμεση μέθοδος)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (822) (365) (100) (59)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 199 236 12 12
Προβλέψεις 33 (90) 2 3
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0 0 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιέs) επενδυτικήs δραστηριότηταs (1) 0 0 0
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων (12) 0 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 197 146 0 0
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 236 957 0 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 767 (881) (63) (448)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.399) 220 168 493
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (172) (100) 0 0
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 0 0 0 0

 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (975) 123 19 1

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 5 (4) 0 0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 36 0 0
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22.817 23.009 7.197 7.209 Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 57 68 0 1 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) 5 32 0 0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27 27 20.683 20.726 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποθέματα 20.412 20.648 0 0 Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών (14) 0 (14) 0
Απαιτήσεις από πελάτες 5.723 5.305 1.792 1.784 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.383 494 0 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.072 3.240 1.712 1.651 Εξοφλήσεις δανείων (381) (718) 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.108 52.296 31.384 31.371 Σύνολο εισροών / (εκροών) από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 988 (224) (14) 0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
Μετοχικό κεφάλαιο 16.172 16.172 16.172 16.172 και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) 18 (69) 5 1
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (7.866) (6.983) 5.327 5.484 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 400 420 11 13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 8.306 9.190 21.499 21.656 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 418 351 16 14
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) (81) (77) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) 8.225 9.113 21.499 21.656

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14.790 3.093 0 0
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.720 1.657 86 83
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.967 15.637 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.406 22.795 9.799 9.631
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 42.883 43.183 9.885 9.714

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 51.108 52.296 31.384 31.371

 ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.978 3.433 0 0
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0 0 0 0
Σύνολο πωλήσεων 2.978 3.433 0 0
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 847 765 0 0
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη 
αξία 0 0 0 0
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (56) (93) 0 0
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 791 672 0 0
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (625) (219) (100) (59)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (822) (365) (100) (59)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (874) (685) (143) (232)
Ιδιοκτήτες μητρικής (870) (682) 0 0
Δικαιώματα μειοψηφίας (4) (3) 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (874) (685) (143) (232)
Ιδιοκτήτες μητρικής (870) (682) 0 0
Δικαιώματα μειοψηφίας (4) (3) 0 0
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0351) (0,0287) (0,0058) (0,0109)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων (426) 17 (88) (46)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24
Όμιλος Εταιρία

α) Έσοδα 0 107
β) Έξοδα 0 0
γ) Απαιτήσεις 0 8.554 
δ) Υποχρεώσεις 0 7.740 

   ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 276 125
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 
αντίστοιχα) 9.113 11.834 21.656 22.122 10. Σε ακίνητα μητρικής καθώς και μιας θυγατρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 41.805 χιλ., για εξασφάληση τραπεζικών υποχρεώσεων.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (874) (685) (143) (232) 11. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011.
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 12. Με κριτήριο τη σχέση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2010 προς τα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2010, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την ένταξη
Μείωση διαφορών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0 0 0 0  των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από την 29.12.2011
Αγορά ιδίων μετοχών (14) 0 (14) 0 13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Ακύρωση ιδίων μετοχών 0 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 
αντίστοιχα) 8.225 11.149 21.499 21.890

Στενήμαχος, 28 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.και Δ/νων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ 
IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

31.03.2012

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

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

                                                                                                                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    
                                                 
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του ομίλου και της εταιρίας αναλύονται στη σημείωση 6.19 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
 
2.  Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου.

3. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
                                                                                                                                                                                 ΟΜΙΛΟΣ                           ΕΤΑΙΡΙΑ
     -υποθέσεις της παραπάνω περίπτωσης 2                                                                                                                0                                      0
     -ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις                                                                                                                             0                                      0
     -λοιπες προβλέψεις (πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης)                                    967                                   86
          
4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: για την εταιρία 3  άτομα (έναντι 3 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου) και για τον όμιλο  128 άτομα 
( έναντι 108 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου).

5. Το σύνολο των μετοχών της μητρικής που κατέχονται από την ίδια στη λήξη της περιόδου, ανέρχονται σε 677.468 κοινές μετοχές και η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε € 209 χιλ. 
Για τις 233.710 από τις παραπάνω μετοχές,  οι οποίες είχαν αγορασθεί σε προηγούμενες χρήσεις, η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Ιουλίου 
2010, απεφάσισε: α) την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 233.710 κοινών μετοχών με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 140.226 ευρώ. Η μείωση αυτή 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Κ2 − 7792 /24−8−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών. Η Εταιρεία δεν προχώρησε στη Μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου διότι δεν έγινε η διαδικασία που απαιτείται κατά το άρθρο 5.3.11.1. του Κανονισμού του Χ.Α.. 
Οι υπόλοιπες 443.758 κοινές μετοχές αγοράσθηκαν στο διάστημα 24.08.2011 έως 31.03.2012 σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 
30ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών. Στο πλαίσιο των εν λόγω αποφάσεων, η Εταιρεία κατά το διάστημα από 24.8.2011 μέχρι την 31.03.2012 αγόρασε 443.758 
ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας € 53 χιλ.. Την 31.03.2012 η Εταιρεία είχε στην κατοχή της συνολικά 677.468 μετοχές (2,67% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας) συνολικής 
αξίας κτήσεως € 209 χιλ.. 

6. Στη  σημείωση  1.2  των  οικονομικών  καταστάσεων,  γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  (επωνυμία,  χώρα  της καταστατικής έδρας, ποσοστό 
συμμετοχής της μητρικής στο μετοχικό τους κεφάλαιο, μέθοδος ενσωμάτωσης), όλων των θυγατρικών εταιριών του ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 

7. Δεν  υπάρχουν εταιρίες οι οποίες ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί, είτε στην 
αμέσως προηγούμενη περίοδο, είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

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

9. Οι συναλλαγές του ομίλου και της εταιρίας με τις θυγατρικές εταιρίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου                                            www.boutarigroup.gr
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:                                      Στενήμαχος - Νάουσα
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:                    8514/06/Β/86/002
Αρμόδια Αρχή:                                                     Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως                                                                                          
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                           Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κων/νος Σ. Μπουτάρης, 
                                                                          Αντιπρόεδρος Φανή Σ. Μπουτάρη, 
Μέλη Δ.Σ :                                                           Μαρίνα Κ. Μπουτάρη,
                                                                          Χριστίνα Κ. Μπουτάρη,
                                                                          Ελένη Κ. Μπουτάρη,
                                                                          Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος, 
                                                                          Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο              
των οικονομικών καταστάσεων                               28 Μαΐου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:                                   Συλεούνης Δ. Κωνσταντίνος (ΑΜ. ΣΟΕΛ 14831)
Ελεγκτική Εταιρία:                                                  Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (ΑΜ. ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου:                                          Με σύμφωνη γνώμη 

 
 

 


