
(Έμμεση μέθοδος)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (3.702) (2.232) (276) (178)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 756 898 48 49
Προβλέψεις 183 (84) 110 (171)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (573) (557) 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιέs) επενδυτικήs δραστηριότηταs (18) (4) 0 0
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων (45) (54) 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 763 534 1 2
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.448 3.085 0 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (743) (2.478) 93 (473)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (667) 291 64 809
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (625) (595) (1) (2)
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 0 0 0 0

 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (2.223) (1.196) 38 36

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (230) (432) 0 0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 28 18 0 0
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22.492 23.009 7.161 7.209 Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 50 68 0 1 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (202) (414) 0 0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26 27 20.648 20.726 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποθέματα 18.748 20.648 0 0 Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών (14) (39) (14) (39)
Απαιτήσεις από πελάτες 7.458 5.305 1.808 1.784 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.805 2.905 0 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.800 3.240 1.559 1.651 Εξοφλήσεις δανείων (1.395) (1.276) 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.574 52.296 31.176 31.371 Σύνολο εισροών / (εκροών) από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 2.395 1.590 (14) (39)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
Μετοχικό κεφάλαιο 16.032 16.032 16.032 16.032 και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) (29) (20) 24 (3)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (10.696) (6.842) 5.338 5.624 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 400 420 11 13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 5.336 9.190 21.370 21.656 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 371 400 34 11
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) (119) (77) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) 5.216 9.113 21.370 21.656

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.994 3.093 0 0
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.378 1.657 93 83
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.285 15.637 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.701 22.795 9.713 9.631
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 45.358 43.183 9.806 9.714

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 50.574 52.296 31.176 31.371

 ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 13.623 15.278 0 0
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0 0 0 0
Σύνολο πωλήσεων 13.623 15.278 0 0
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 2.782 3.853 0 0

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 573 557 0 0
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (341) (379) 0 0
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 3.014 4.032 0 0
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (2.939) (1.698) (275) (175)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (3.702) (2.232) (276) (178)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (4.218) (2.682) (321) (427)
Ιδιοκτήτες μητρικής (4.176) (2.643) (321) (427)
Δικαιώματα μειοψηφίας (42) (39) 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (4.218) (2.682) (321) (427) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24
Ιδιοκτήτες μητρικής (4.176) (2.643) (321) (427) Όμιλος Εταιρία
Δικαιώματα μειοψηφίας (42) (39) 0 0 α) Έσοδα 0 449
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,1688) (0,1051) (0,0130) (0,0170) β) Έξοδα 0 0

γ) Απαιτήσεις 0 8.400 
(2.183) (800) (227) (126) δ) Υποχρεώσεις 0 7.625 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.008 285
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 

10. Σε ακίνητα μητρικής καθώς και μιας θυγατρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 42 εκατ., για εξασφάληση τραπεζικών υποχρεώσεων.
   ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011.

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
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011  των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από την 29.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 
αντίστοιχα) 9.113 11.834 21.656 22.122 13. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αφορά τη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων που αναγράφονται α) ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (4.218) (2.682) (321) (427) οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό  6.346 χιλ. € και σε επίπεδο Ομίλου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 κατά ποσό 2.980 χιλ. € και ότι τις πρόσφατες διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία και ο όμιλος έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συγκεκριμένα, στην κλειόμενη 
Προσαρμογή αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων λόγω 
αναπροσαρμογής φορολογικών παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 336 0 49 0

χρήση οι ζημιές ανέρχονται σε 321 χιλ. € και σε 4.176 χιλ €  για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα ενώ οι ζημιές της προηγούμενης χρήσης 2010 ανήλθαν 
Αγορά ιδίων μετοχών (14) (39) (14) (39) σε 427 χιλ. € και σε 2.643 χιλ € αντίστοιχα. β)  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας εντός του 2012 υπεγράφησαν συμφωνητικά με τις 
Ακύρωση ιδίων μετοχών 0 0 0 0 κυριότερες δανείστριες τράπεζες, της θυγατρικής εταιρείας, όπου προβλέπεται ότι δίδεται: ι) περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου βραχυπρόθεσμων 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 
αντίστοιχα) 5.216 9.113 21.370 21.656 και μακροπρόθεσμων δανείων ιι) χορηγείται νέα συνολική πίστωση 4.950 χιλ. ευρώ, η οποία σχεδόν έχει εκταμιευθεί και ιιι) επιμήκυνση στο χρόνο αποπληρωμής

υφιστάμενων δανείων. γ) Η εταιρεία βρίσκεται σε διαβούλευση με πιστώτριες τράπεζες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής ενός σημαντικού μέρους του 
τραπεζικού δανεισμού. Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο να μην τηρηθούν, εκ μέρους της εταιρείας, οι συμβατικά απορρέοντες χρηματοοικονομικοι όροι , ή της µη 
επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε τη 
δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του ομίλου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα  αυτά.
14. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Στενήμαχος, 28 Μαρτίου 2013
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

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002  -  ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000
Έδρα: Στενήμαχος, 59200 Νάουσα

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

31.12.2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ 
IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ

                                                                                                                      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)                                     972                                   93
          
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  125 
άτομα ( έναντι 129 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου).

5. Το σύνολο των μετοχών της μητρικής που κατέχονται από την ίδια στη λήξη της περιόδου, ανέρχονται σε 447.551 κοινές μετοχές και η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε € 53 
χιλ. (1,77% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας)
Οι 447.551 κοινές μετοχές αγοράσθηκαν στο διάστημα 24.8.2011 έως 31.12.2012 σε υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά 
με την αγορά ιδίων μετοχών. Στο πλαίσιο των εν λόγω αποφάσεων, η Εταιρεία κατά το διάστημα από 24.8.2011 μέχρι την 31.12.2012 αγόρασε 447.551 ίδιες μετοχές, συνολικής 
αξίας € 53 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων                      28 Μαρτίου 2013
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 - Θέμα έμφασης
                                                                                               


