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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E». την 25/09/2017 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 Εταιρείας και του
Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος της
Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.:
1.

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

2.

Ελένη Κ. Μπουτάρη: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3.

Χριστίνα Κ. Μπουτάρη: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.», δηλώνουμε και
βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.- Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων» για την
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου του Ομίλου και της
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007.
β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο συμπεριλαμβανομένης και της
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου
6 του άρθρου 4 του ν.3556/2007.
Στενήμαχος, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Οι δηλούντες-βεβαιούντες

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης

Χριστίνα Κ. Μπουτάρη

Ελένη Κ. Μπουτάρη

Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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
ης

Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30

Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και

ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις,
που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. 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.
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Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων που αναγράφονται οι
ενέργειες της Διοίκησης για να ξεπερασθεί το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας, οι κίνδυνοι που
υπάρχουν για την μη εκπλήρωση συμβατικών και άλλων υποχρεώσεων της βασικής θυγατρικής εταιρείας
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ και των εγγυητών της σύμβασης εξυγίανσης και η περιστασιακή ύπαρξη κερδοφόρου
αποτελέσματος. Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο καταγγελίας της συμφωνίας εξυγίανσης ή αν δεν δεχθούν οι
τράπεζες επαναδιαπραγμάτευση ώστε να αρθούν οι συνέπειες από την τυχόν εκπλήρωση κάποιας
διαλυτικής αίρεσης, ή ακόμη αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του πλάνου αναδιάρθρωσης, καθώς και η
αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, υποδηλώνει την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία 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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
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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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Γ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 – 30/6/2017
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του πρώτου
εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2017 (01.01.2017 - 30.06.2017), συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε
τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις αποφάσεις µε αριθµούς
1/434/03.07.2007 και 7/448/11.10.2007.
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:
-

Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την
τρέχουσα περίοδο.
Για τα σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής
χρήσης και την επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όμιλο και την εταιρεία κατά το δεύτερο
εξάμηνο της υπό εξέτασης χρήσης
Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών (σύμφωνα
με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34).

Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Εξέλιξη δραστηριοτήτων-Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών
Η Ελληνική οικονομία παρέμεινε σε στασιμότητα στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017, εξ αιτίας κυρίως
της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο διεθνές
περιβάλλον, παράγοντες που συνέβαλαν στην επαναφορά της αβεβαιότητας και ανησυχίας στην αγορά και
στην συνέχιση της στασιμότητας στην ιδιωτική κατανάλωση. Ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π παρά τις
αισιόδοξες προβλέψεις στο κλείσιμο της περυσινής χρονιάς, κινήθηκε με χαμηλό ρυθμό το πρώτο εξάμηνο
και διαμορφώθηκε στο 0,6% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη με μικρή
αυξητική τάση κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Η οριακή μεταβολή στην απασχόληση κυρίως στον
τουριστικό τομέα δεν αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την βελτίωση του δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης.
Ενδεικτική της εξέλιξης της εγχώριας ζήτησης παρουσιάζει η εικόνα των πωλήσεων στα Σούπερ Μαρκετ , ο
τζίρος των οποίων μειώθηκε περαιτέρω από το 2016 κατά 1% στο πρώτο εξάμηνο.
Ως θετικό στοιχείο προσμετράται η αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού στο α΄ εξάμηνο η οποία είχε θετικές
επιπτώσεις στην κατανάλωση αντισταθμίστηκε όμως, εν μέρει, από την συνεχιζόμενη χαμηλή εγχώρια
κατανάλωση.
Ο Όμιλος στα πλαίσια των προσπαθειών του για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση της παραγωγικής
εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με
τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε την 30/12/2016 τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού
δανεισμού της, η οποία βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρείας
που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte & Touche.
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Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς. Η
συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου περί
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 106β του Ν. 3588/2007) στο Πρωτοδικείο Ημαθίας
και η οποία συζητήθηκε την 8η Φεβρουαρίου 2017.
Η συμφωνία επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Ημαθίας στις 22/05/2017.
Τα κύρια σημεία της απόφασης αναφέρονται:
- Στη ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και μερική χρηματοδότηση
των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας.
- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.
- Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη
διάρκεια.
- Περίοδο χάρητος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι.
- Πώληση θυγατρικών εταιρειών.
- Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας.
Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η επικυρωμένη πλέον συμφωνία θα αποτελέσει το σταθερό και
μακροπρόθεσμα προσδιορισμένο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια
του επιχειρηματικού της σχεδίου με κύριους πυλώνες την διεύρυνση της ανάπτυξης των πωλήσεων της
εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την περαιτέρω βελτίωση της μικτής της κερδοφορίας, την ενίσχυση
της ρευστότητας και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών.

Πωλήσεις
Οι ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν σε €5.333 χιλ. το Α εξάμηνο 2017,
έναντι € 5.763 χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Μικτά Κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη των μη βιολογικών στοιχείων μειώθηκαν κατά 17,5% και διαμορφώθηκαν στα
€ 1.632 χιλ. έναντι € 1.978 χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Ο συντελεστής μικτού κέρδους διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 30,6% έναντι 34,3% το
2016.

Δαπάνες
Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν ελαφρά κατά € 83 χιλ ή ποσοσστό 6,0% το Α’ εξάμηνο . και
διαμορφώθηκαν στα €1.302 χιλ έναντι €1.385 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η μείωση αυτή
οφείλεται στην συνέχιση των προσπαθειών για την συνεχή βελτίωση των δαπανών διάθεσης της
παραγωγικής εταιρείας. Οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά 154 χιλ. και διαμορφώθηκαν στο ποσό των
€959 χιλ., έναντι €805χιλ. το 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στα έξοδα προετοιμασίας
και υλοποίησης της συμφωνίας ρύθμισης.

Έσοδα – Έξοδα
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν σημαντικά το Α’ εξάμηνο 2017 και διαμορφώθηκαν στα €1.986
χιλ έναντι €132 χιλ. το 2016 γεγονός που οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση της συμφωνίας ρύθμισης και
στην λογιστική αποτύπωση του οφέλους από την παρούσα αξία των ρυθμίσεων με μηδενικό επιτόκιο. Τα
άλλα έξοδα αντίστοιχα αυξήθηκαν σε €791 χιλ. το 2017 από €221 χιλ το 2016.
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Αποτελέσματα
Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά στο α΄ εξάμηνο 2017 σε € 917 χιλ. έναντι €50 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα
του 2016. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΒΙΤDA επηρεάστηκε σημαντικά θετικά από την αύξηση των
λοιπών μη λειτουργικών εσόδων.
Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδος €399 χιλ. έναντι ζημίας €678 χιλ. το
2016.
Στα αποτελέσματα του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο περιλαμβάνεται η επίδραση της διενέργειας έκτακτης
απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον Όμιλο Μαρινόπουλος συνολικού ποσού €17 χιλ.
,δεδομένου ότι υλοποιήθηκε η πληρωμή του 50% της απαίτησής από τον Όμιλο Μαρινόπουλο με βάση
την συμφωνία συναίνεσης των πιστωτών. Η συνολική επίπτωση από την απομείωση της απαίτησης το
2016 και το 2017 ήταν € 77 χιλ. Το σύνολο των απαιτήσεων του Ομίλου από τον Όμιλο Μαρινόπουλο
ήταν €158 χιλ .

Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.08.2017 ασχολήθηκε και αποφάσισε μεταξύ των άλλων
και για:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των
Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2016.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2016.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρείας της χρήσης 2017 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και
συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κος Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831)
ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061)
ως αναπληρώτρια.
5. Εξελέγη νέο διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία και καθορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του κατά τις
διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει. Εξελέγησαν επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο
πρόεδρος της επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 και την υπ’
αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 /
1920, όπως ισχύει και στα πλαίσια της επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης.
Η Θυγατρική εταιρεία «Ι Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» σε υλοποίηση της συμφωνίας
εξυγίανσης έχει ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε 180 και 90 δόσεις.

Γ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία δείχνουν
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που ξεκινά από το δεύτερο κυρίως εξάμηνο του 2017 και
εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί τα έτη 2018 και 2019. Για το 2017 αναμένεται σε ετήσια βάση αύξηση του
ΑΕΠ, της τάξεως του 1,5 – 2,0% %, και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα έτη.
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Ο Όμιλος Μπουτάρη παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, την
μείωση της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά, προσπάθησε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο
πρώτο εξάμηνο και έχει αναπτύξει πλάνο προκειμένου να αντισταθμίσει και να βελτιώσει τους
λειτουργικούς δείκτες στο δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερα μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την σταδιακή επαναφορά της εταιρείας στην ανάπτυξη και στην
κερδοφορία.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του Ομίλου παραμένουν ισχυρά, δηλαδή η συνεχής βελτίωση της θέσης του
στην Εγχώρια αγορά (αύξηση μεριδίων στην αγορά των Σ/Μ ), ο εξαγωγικός του χαρακτήρας (οι
εξαγωγές αποτελούν το 30% της συνολικής παραγωγής), η ευελιξία της διοίκησης, η υποστήριξη των
ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, καθώς και η υποστήριξη των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών
υλών, αποτελούν, τους ακρογωνιαίους λίθους για την αντιστάθμιση και αντιμετώπιση των αρνητικών
επιπτώσεων αλλά και την βελτίωση και περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή του.
Οι στόχοι του Ομίλου εστιάζονται στην επίτευξη αύξησης των πωλήσεων, στην ανάπτυξη και διεύρυνση
του προϊοντικού πορτοφολίου τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εξαγωγές και αναμένεται να
υλοποιηθούν στο β΄ εξάμηνο του 2017.
Προτεραιότητες της Διοίκησης αποτελούν οι συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων και την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Δ) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, που είναι
γνωστοί και συγκεκριμένοι για τον Όμιλο. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή
δεν θεωρούνται ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα του Ομίλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε
διαφοροποίηση τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης καθενός από αυτούς.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει µέχρι σήµερα σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες
προέρχονται από µία ευρεία πελατειακή βάση εντός και εκτός Ελλάδος. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου
συνίσταται σε ένα σημαντικό ποσοστό 30% περίπου σε συναλλαγές με τα Σούπερ Μάρκετ με σχετικά
ψηλό δείκτη φερεγγυότητας.
Ποσοστό 30% περίπου του κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές και διασπορά πελατολογίου µε αξιόπιστες
και φερέγγυες εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις, µε τις οποίες υφίσταται ως επί το πλείστον µακροχρόνια
συνεργασία σε 25 χώρες σημαντικότερες των οποίων είναι Η.Π.Α, Καναδάς, Χώρες κεντρικής Ευρώπης,
Αυστραλία και Κίνα. Το υπόλοιπο ποσοστό περίπου 40% του κύκλου εργασιών αφορά σημαντική
διασπορά πελατών στην εγχώρια αγορά.
Σηµειώνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω κίνδυνος είναι μεν υπαρκτός ιδίως σε σχέση µε
πελάτες εντός της ελληνικής επικράτειας λόγω της πρόσφατης επιβολής περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων γεγονός όμως που δεν επηρέασε την μέχρι σήμερα καλή εισπραξιμότητα των απαιτήσεων
αυτών. Για τους παραπάνω λόγους η εκτίµηση της Εταιρείας είναι ότι ο συνολικός πιστωτικός κίνδυνος
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δεν είναι υψηλός.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η ρευστότητα εξακολουθεί να είναι το υπ’ αριθμ. 1 πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία,
που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία στήριξης όλων των επιχειρήσεων από το τραπεζικό
σύστημα.
Η πολύ προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων, οι πολύ καλές σχέσεις με τους προμηθευτές και η
συστηματική βελτίωση των όρων είσπραξης των πωλήσεων, εξασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό τη
ρευστότητα της εταιρείας. Ήδη γίνονται σημαντικές κινήσεις για τη δραστική λύση του προβλήματος αυτού
στα πλαίσια της συμφωνίας εξυγίανσης.

(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές του Οµίλου δεν επηρεάζονται από τις µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε
κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. Με βάση την επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανασης της
παραγωγικής εταιρείας του Ομίλου, έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση των επιτοκίων τόσο στην
μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υφισταμένων δανείων όσο και στην νέα χρηματοδότηση γεγονός που
μειώνει σημαντικά και μακροπρόθεσμα την έκθεση της εταιρείας σε ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων.

(δ) Συναλλαγματικός κινδυνος
Ο Όµιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιµιών και με δεδομένο ότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών
που πραγµατοποιεί ο Όµιλος είναι σε Ευρώ, ο εν λόγω κίνδυνος θεωρείται προς το παρόν ελεγχόµενος και
δεν εκτιμάται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του Οµίλου.

(ε) Λοιποί Κίνδυνοι
Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα του ομίλου, επηρεάζονται
αρνητικά από την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Τα μέτρα που θα ληφθούν από την Ελληνική κυβέρνηση
για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να μειώσουν 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 σε ότι αφορά την υλοποίηση της
συμφωνίας ρύθμισης με τις πιστώτριες τράπεζες της δανειολήπτριας θυγατρικής της Ι. Μπουτάρης
Οινοποιητική Α.Ε.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Εργασιακά
Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και
φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
Εργαζόμαστε και θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος της ομάδας, μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και
εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά
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αποτελέσματα.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2017 δεν συνέβη κανένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Ανθρώπινα δικαιώματα
Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν υπήρξαν σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και συμβάσεις στις οποίες να
περιλαμβάνονταν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε κανένα
παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περιβάλλον
Εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων
μας, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσπαθούμε να
περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα αποδεικνύοντας την δέσμευσή μας στην βιώσιμη
ανάπτυξη με διαφάνεια και υπευθυνότητα.
Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Η εταιρεία μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο συλλογικό φορέα
ανακύκλωσης την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στην
διαχείριση της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.
Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την λειτουργία των σταθμών και των κεντρικών
γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας
στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, καθώς επίσης και οι αμοιβές και συναλλαγές των
διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
ΌΜΙΛΟΣ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017 30/06/2016
Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

12
12

-

-

-

7
7

-

189
1
190

148
148

-

-

1
1

-

479

440

164

190

Έσοδα
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Έξοδα
Προς θυγατρικές

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών της Διοίκησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΌΜΙΛΟΣ
30/06/2017 31/12/2016
Απαιτήσεις
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
31/12/2016

198
198

72
72

8.306
11
8.318

8.347
20
8.367

2
2

6
6

9.372
9.372

9.249
9.249

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της Διοίκησης

167

86

136

63

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και μέλη της Διοίκησης

213

-

24

-

Υποχρεώσεις
Προς θυγατρικές
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Από τη μητρική εταιρεία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης οφειλόμενων
ποσών από συνδεδεμένα μέρη ποσού €5.410 χιλ. Το ποσό αυτό απαλείφεται κατά την ενοποίηση.
Τα ποσά των εσόδων – εξόδων και απαιτήσεων – υποχρεώσεων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου
απαλλείφονται κατά την ενοποίηση.
Η Μητρική καθώς και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου όπως επίσης και ο βασικοί μέτοχοι της Μητρικής
είναι εγγυητές της συμφωνίας εξυγίανσης που υπέγραψε η βασική θυγατρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. με τις τράπεζες.

Στενήμαχος, 25/9/2017
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
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Δ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένες και Εταιρικές

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Περιόδου
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34)
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016

5
6
7
8
9
10
21

17.529
802
155
37
32
18.555

17.801
802
8
32
18.643

4.431
18.797
2.324
4
25.556

4.479
18.797
2.333
4
25.613

11
12

15.872
4.921

16.616
4.443

1.888

1.928

2
2.131
522
23.448
42.003

2
1.988
274
23.323
41.966

2
1.458
4
3.351
28.907

2
1.456
5
3.391
29.004

14
14
14
15

16.032
23.348
(53)
14.103
(58.466)
(5.036)
(2)
(5.038)

16.032
23.348
(53)
14.074
(58.872)
(5.471)
(2)
(5.473)

16.032
23.348
(53)
6.810
(28.707)
17.429
17.429

16.032
23.348
(53)
6.810
(28.550)
17.587
17.587

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

16
21

20.972
592

628

-

-

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

20
22

614
14.351
36.529

596
932
2.156

17
859
875

16
932
948

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Δάνεια
Υποχρεώσεις από φόρους
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

17
16
18
19

Σύνολο υποχρεώσεων

2.671
4.083
849
2.908
10.512
47.041

8.901
24.777
4.716
6.889
45.283
47.439

9.595
461
546
10.602
11.477

9.514
519
436
10.469
11.417

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

42.003

41.966

28.907

29.004

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

12
13

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Ίδιες μετοχές
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τις ζημίες ανά μετοχή.
ΌΜΙΛΟΣ

Σημ.

1/1/2016
έως
30/06/2016

1/1/2017
έως
30/06/2017

1/1/2016
έως
30/06/2016

5.333
-

5.763
-

-

-

5.333
(3.702)

5.763
(3.785)

-

-

1.632

1.978

-

-

155

155

-

-

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικής (γεωργικής)
παραγωγής στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/2017
έως
30/06/2017

23
23

(115)

(121)

-

-

1.672

2.012

-

-

(1.302)
(959)
1.986
(791)

(1.385)
(805)
132
(221)

(291)
191
(24)

(278)
149
(61)

605

(267)

(124)

(189)

(206)
-

(411)
-

(26)
-

(27)
-

399

(678)

(149)

(216)

36

(21)

(8)

7

435

(699)

(158)

(209)

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
περιόδου

435

(699)

(158)

(209)

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

435
-

(699)
-

(158)
-

(209)
-

435

(699)

(158)

(209)

435
-

(699)
-

(158)
-

(209)
-

435

(699)

(158)

(209)

0,0176

(0,0283)

(0,0064)

(0,0084)

917

50

(76)

(142)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έσοδα
Άλλα έξοδα

24
25

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις

27
10

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

28

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα)
περιόδου αποδιδόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχήβασικά και αναπροσαρμοσμένα (σε Ευρώ)

29

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

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ

Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

(55.722)
(699)

(2.321)
(699)

(177)
-

(2.498)
(699)

(53)
-

(699)
(176)
(56.598)
(2.389)

(699)
(176)
(3.196)
(2.389)

175
(2)
-

(699)
(1)
(3.198)
(2.389)

-

-

115

115

-

115

-

-

-

115

115

-

115

-

-

-

(2.274)

(2.274)

-

(2.274)

16.032

23.348

14.074

(53)

(58.872)

(5.471)

(2)

(5.473)

16.032
-

23.348

14.074
-

(53)

(58.872)
435

(5.471)
435

(2)
-

(5.473)
435

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (μετά από φόρους)

-

-

-

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Μεταφορά σε αποθεματικά

-

-

29

-

435
(29)

435
-

-

435
-

16.032

23.348

14.103

(53)

(58.466)

(5.036)

(2)

(5.038)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Ίδιες
μετοχές

Αποτελέσματα
εις νέον

16.032
-

23.348
-

14.074
-

(53)
-

16.032
-

23.348
-

14.074
-

-

-

-

31 Δεκεμβρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2017
Καθαρά κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου

1 Ιανουαρίου 2016
Καθαρές ζημίες περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (μετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου
Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική
30 Ιουνίου 2016
Καθαρές ζημίες περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Αναλογιστικά κέρδη (μετά από φόρους)
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (μετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου

30 Ιουνίου 2017

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Ίδιες
μετοχές

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

16.032

23.348

6.810

(53)

(28.059)

18.077

-

-

-

-

(209)

(209)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (μετά από φόρους)

-

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου

-

-

-

-

(209)

(209)

16.032

23.348

6.810

(53)

(28.268)

17.868

-

-

-

-

(285)

(285)

3

3

1 Ιανουαρίου 2016
Καθαρές ζημίες περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου

30 Ιουνίου 2016
Καθαρές ζημίες περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Αναλογιστικά κέρδη (μετά από φόρους)
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (μετά από
φόρους)

-

-

-

-

3

3

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου

-

-

-

-

(282)

(282)

31 Δεκεμβρίου 2016

16.032

23.348

6.810

(53)

(28.550)

17.587

1 Ιανουαρίου 2017

16.032

23.348

6.810

(53)

(28.550)

17.587

-

-

-

-

(158)

(158)

-

-

-

-

-

-

Καθαρές ζημίες περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (μετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου
30 Ιουνίου 2017

-

-

-

-

(158)

(158)

16.032

23.348

6.810

(53)

(28.707)

17.429

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σημ.

ΌΜΙΛΟΣ
1/1/20171/1/201630/06/2017
30/06/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/20171/1/201630/06/2017
30/06/2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

399

(678)

(149)

(216)

312

317

48

48

(155)

(155)

-

-

267

96

-

41

-

2

-

-

-

-

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων σε εύλογη αξία
Προβλέψεις
Έξοδα επενδυτικής δραστηριότητας
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις

24

(21)

Έσοδο από προεξόφληση μακρ. υποχρ.

24

(1.777)

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

24

(9)

-

-

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

27

206

389

26

27

(777)

(28)

(75)

(101)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεμάτων

754

722

-

-

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

(769)

76

38

3

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

1.119

(70)

62

126

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από
λειτουργικές δραστηριότητες

(75)

(181)

(26)

(27)

251

519

(1)

1

-

(1)

-

(1)

(34)

(45)

-

-

(34)

-

-

-

9

-

-

-

(59)

(46)

-

(1)

56

(441)

-

-

56

(441)

-

-

248

32

(1)

-

274

95

5

4

522

127

4

4

Ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αύξηση της επένδυσης σε θυγατρικές
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων

9

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές
δραστηριότητες

8

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα / (εξοφληθέντα)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου

13

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος
Μπουτάρη Κ.Χριστίνα
Μπουτάρη Κ.Ελένη
Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος
Λεκάκης Ν. Εμμανουήλ

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Έδρα Εταιρείας:

Στενήμαχος
Νάουσσα
Τ.Κ.592 00

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

8514/06/Β/86/002
57235404000

Ελεγκτική Εταιρεία:

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Φωκ. Νέγρη 3-Αθήνα
Τ.Κ.112 57
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Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
1.

Πληροφορίες για τον Όμιλο

1.1 Γενικές πληροφορίες
Η μητρική εταιρεία «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με
διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΗOLDING Α.Ε.», είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 και στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 57235404000.
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στη Στενήμαχο του Δήμου Ναούσης.
Οι μετοχές της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.» είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου
Αξιών Αθηνών (Κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών) και από την 29.12.2011 είναι
ενταγμένες στην κατηγορία Επιτήρησης.
Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.boutarigroup.gr.
Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις
30 Ιουνίου 2017, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 25η Σεπτεμβρίου
2017.
1.2 Δομή του Ομίλου
Η μητρική εταιρεία «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 ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
της μητρικής και των θυγατρικών της.
α) Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι οι εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΔΡΑ

1. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ

100,00%

Στενήμαχος Δήμου
Νάουσας-Ημαθίας

2. ΜΙΔΑΣ ΑΕ

100,00%

Πικέρμι-Αττικής

3. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

100,00%

Πικέρμι-Αττικής

99,50%

4. ΚΑΜΠΑΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
5. ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ
Α.Ε.

100,00%

Πικέρμι-Αττικής
Χωνευτικό ΚύμηςΕυβοίας

6. MILLESIME SAS

100,00%

Νότια Γαλλία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή και εμπορία οίνων,
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και
εμφιαλωμένων νερών
Διανομή, εισαγωγή αγορά, πώληση ποτών και
τροφίμων
Παραγωγή και εμπορία οίνων,
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και
εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή και εμπορία οίνων,
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και
εμφιαλωμένων νερών
Εμφιάλωση και εμπορία νερού
Συμμετοχές

Οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
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Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
β) Συγγενής εταιρεία του Ομίλου είναι η:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΔΡΑ

SCALAREA IKE

50,00%

Μαρασλή 41, Αθήνα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων
και δραστηριότητες συνδεόμενες με
τουριστικές επιχειρήσεις

Η συγγενής εταιρεία ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
2.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους
που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες ενοποιημένες και εταιρικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα, τα
μηχανήματα, τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Η ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση και τις
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και θα πρέπει να εξετάζονται σε
συνάρτηση με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 που είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.boutarigroup.gr.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και
κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές
που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν
σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4.
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.
Κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και
κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.4. παραγ. 1β) με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις της 31.12.2010, όπου οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων), οι μετοχές
της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης.
Λόγω της επικρατούσας οικονομικής αβεβαιότητας στην προηγούμενη χρήση 2016, οι ζημιές μετά από
φόρους ανήλθαν στο ποσό των €3.088 χιλ. για τον Όμιλο έναντι €839 χιλ. το 2015. Η εταιρεία το 2016 είχε
ζημιές ανερχόμενες στο ποσό των €494 χιλ. έναντι ζημιών ποσού €434 χιλ. το 2015. Σημειώνουμε ότι η
μεγάλη αυτή απόκλιση οφείλεται στη θυγατρική ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ τα αποτελέσματα της οποίας στην
προηγούμενη χρήση έχουν επιβαρυνθεί με τόκους ποσού €938 χιλ. λόγω απώλειας των ρυθμίσεων (σε 100
δόσεις) με ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο
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Στην κλειόμενη περίοδο (01.01. – 30.06.2017) όμως, για τη θυγατρική ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, περιστασιακά η
εικόνα καλυτέρευσε και λόγω της επικύρωσης της σύμβασης εξυγίανσης τα αποτελέσματα ωφελήθηκαν από
προεξοφλήσεις υποχρεώσεων κατά ποσό €1.777 χιλ. και προέκυψε κέρδος την 30.06.2017 €642 χιλ. έναντι
ζημίας €366 χιλ. την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Για την Εταιρεία και τον Όμιλο τα ποσά στην κλειόμενη
περίοδο είναι ζημία € 158 χιλ. ευρώ και κέρδος €435 χιλ. αντίστοιχα, Στην περίοδο 01.01. - 30.06.2016 τα
αποτελέσματα ήταν ζημίες €209 χιλ. και €699 χιλ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
Η ζημιογόνος δραστηριότητα οφείλεται κυρίως στον περιορισμό της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, λόγω
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, που έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των
πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας κατά τις τελευταίες χρήσεις σε σχέση με τη χρήση 2009 και δεν έχει
σχέση με απώλεια κάποιας μεγάλης αγοράς ή κάποιου σημαντικού πελάτη. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων
παραμένει αρνητικό (€5.036 χιλ.).
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 καθώς δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να διακόψει την
λειτουργία της ή τη λειτουργία της θυγατρικής Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε..
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι η ρευστότητα. Για την
αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων ρευστότητας η Διοίκηση εξετάζει κάθε πρόσφορο μέτρο
βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης και βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις
πιστώτριες τράπεζες.
Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του
άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’.
Αυθημερόν (30.12.2016) κατετέθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης
επικύρωσης συμφωνίας η συζήτηση της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017. Η συμφωνία αυτή
επικυρώθηκε από το Δικαστήριο τον Μάιο του 2017.
Κατά την κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη από τους συμβαλλομένους τα
παρακάτω στοιχεία:
 Οι οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
(ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) και συγκεκριμένα το ισοζύγιο της 30.09.2016.
 Οι καταστάσεις των πιστωτών της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στις οποίες εμφανίζονται οι επωνυμίες των
πιστωτών και το ποσό των απαιτήσεών τους κατά την 30.09.2016.
 Οι καταστάσεις είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) και
τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας και απεικονίζουν την κατάσταση με κρίσιμο χρόνο την
30.09.2016, συνοδεύονται δε από υπεύθυνες δηλώσεις του Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι : α)
Τα στοιχεία των καταστάσεων προέρχονται από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και
β) ότι δεν παραλείφθηκε από τις καταστάσεις πιστωτής που υπάρχει στα βιβλία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».


Η με ημερομηνία 29.12.2016 έκθεση Εμπειρογνώμονα Ορκωτού Νόμιμου Ελεγκτή.

Η συμφωνία εκκινεί από την υπογραφή της και τελεί υπό τις κάτωθι διαλυτικές αιρέσεις η διαζευκτική πλήρωση
των οποίων (ανάλογα με το αντικείμενο εκάστης) λύνει τη συμφωνία αντικειμενικά για όλα τα μέρη άνευ άλλου
τινός :




Η μη επικύρωση της συμφωνίας ή τυχόν ευδοκίμηση τριτανακοπής κατά της επικυρωτικής απόφασης η
οποία με την επικύρωση από το Δικαστήριο εξαλείφτηκε.
Η μη νόμιμη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύσταση ενεχύρων μετοχών. Η ενεχυρίαση έγινε
εμπρόθεσμα.
Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα ανταπόκριση των ενεχομένων από την πλευρά της Επιχείρησης,
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (αποπληρωμή, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κ.λπ).
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Οι κυριότεροι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης από τις συμβαλλόμενες τράπεζες είναι :
Η μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης και των εγγυητών χωρίς την συναίνεση των
τραπεζών, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, η κατάθεση
αίτησης πτώχευσης ή δήλωσης παύσης πληρωμών, η επιβολή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης ή των εγγυητών με επίσπευση τρίτου και η μη τήρηση των δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της
επιχείρησης και των εγγυητών.
Η Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 προβλέπει:
Α) την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων :
Μακροπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό €19.279 χιλ. που θα αποπληρωθεί με λειτουργικές ροές.
Μεσοπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό €5.300 χιλ. που θα αποπληρωθεί με μη λειτουργικές ροές.
Β) Νέα τραπεζική χορήγηση ύψους €496 χιλ. με διετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή με ανισοβαρείς
καταβολές μέχρι το 2023.
Από το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) το οποίο κατετέθη με την προαναφερόμενη Αίτηση άμεσης
επικύρωσης, προκύπτει :
Α) Οι επιχειρηματικοί στόχοι της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ εστιάζουν σε τέσσερις περιοχές δράσης :
α) Αύξηση των πωλήσεων (μέσος ρυθμός 6,50% στην επόμενη πενταετία)
β) Βελτίωση μικτής κερδοφορίας (σταδιακά σε επίπεδο άνω του 40%)
γ) Ενίσχυση ρευστότητας (διατήρηση του Κεφαλαίου κίνησης σε χαμηλά επίπεδα για μεγαλύτερη
αυτοχρηματοδότηση της ανάπτυξης των πωλήσεων).
δ) Συγκράτηση των εξόδων (σε επίπεδο μικρότερο από το 30% των πωλήσεων).
Β) Εξόφληση του 100% των υποχρεώσεων.
Β1) Αναδιάρθρωση Υποχρεώσεων προς εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο.
Εξόφληση για μεν το προσωπικό σε 18 μηνιαίες δόσεις για δε τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο σε 90 έως
180 μηνιαίες δόσεις.
Β2) Μη συμβαλλόμενοι πιστωτές
Εξόφληση από ένα έτος μέχρι 10 έτη (ανάλογα με το ύψος) με ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές
Η διαλυτική αίρεση της μη εμπρόθεσμη και προσήκουσας ανταπόκρισης των ενεχομένων από την πλευρά
της Επιχείρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (αποπληρωμή, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
κ.λπ. κυρίως αφορά :
α) Πώληση εντός του 2017, περιουσιακών στοιχείων του κυριότερου μετόχου και εγγυητή, με το αντίτιμο της
οποίας θα γίνει αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής, πληρωμή υποχρέωσης της μητρικής προς την
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ και εξόφληση μέρους των δανείων της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.
β) Πώληση εντός του 2017, θυγατρικής εταιρείας της εγγυήτριας μητρικής εταιρείας με το αντίτιμο της οποίας
θα πληρωθεί υποχρέωση της μητρικής προς την ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ και εξόφληση μέρους των δανείων της
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.
Επί αυτών έχουμε να παρατηρήσουμε :
α) για την υποχρέωση του εγγυητή να πωλήσει το περιουσιακό του στοιχείο εντός του 2017 έχει δρομολογηθεί
η διαδικασία αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια αξιόλογη πρόταση .
β) Για την ανταπόκριση στην αίρεση αυτή, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6 § 3 της σύμβασης, υπάρχει
δέσμευση ότι η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ και η μητρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, θα συνεργαστούν με τις συμβαλλόμενες τράπεζες για την διαδικασία πώλησης της
θυγατρικής εταιρείας. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι η ανάθεση της πώλησης της εν λόγω
θυγατρικής σε μεσιτικό γραφείο που ειδικεύεται στο αντικείμενο αυτό αλλά, μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία
πρόταση. Ο στόχος της Διοίκησης είναι να επιτευχθεί τουλάχιστον αντίτιμο εντός των ορίων που θέτει η
συμφωνία εξυγίανσης. Για το λόγο αυτό εκτιμούμε ότι η πραγματοποίηση των πωλήσεων αυτών δεν θα γίνει
συντομότερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία αναφοράς.
Για τα παραπάνω α και β στοιχεία επιδιώκουμε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας ως προς τα σημεία
αυτά, ώστε να προσδιορισθεί ο πρακτικά απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των δύο αυτών
συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ και των εγγυητών.
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Την 10η Φεβρουαρίου 2017, η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, συνυπέγραψε με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού κώδικα
(άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ με την οποία συμφωνείται η οφειλή προς το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ
ποσού 3.811 χιλ ευρώ να υπαχθεί σε ρύθμιση (180 δόσεις) υπό την αίρεση ότι θα ισχύσει μόνο εφ’ όσον
επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.
Η επικύρωση της Συμφωνίας εξυγίανσης με τις Τράπεζες καθώς και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύναψης
Συμφωνίας που συνυπογράφθηκε με το ΕΦΚΑ είχε σαν αποτέλεσμα :
α) Την περιστασιακή ωφέλεια των αποτελεσμάτων περιόδου της βασικής θυγατρικής ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
κατά €1.777 χιλ. περίπου λόγω εμφάνισης στην παρούσα αξία των οφειλών προς προμηθευτές, Ελληνικό
Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.
β) Την μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά €34.464 χιλ. λόγω μεταφοράς και απεικόνισης
υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες.
Για τους παραπάνω λόγους, στην τρέχουσα περίοδο, έχουμε βελτίωση των δεικτών. Οι δείκτες υποχρεώσεων
προς απαιτήσεις και τα αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί συνεπεία της συμφωνίας εξυγίανσης.
Η μητρική εταιρεία έχει ρυθμίσει τις οφειλές της προς το Ελληνικό δημόσιο και προς ασφαλιστικούς
οργανισμούς. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προέκυψαν μετά την 30.09.2016 της θυγατρικής
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προς το Ελληνικό δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, η θυγατρική εταιρεία
προχώρησε σε ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, στα πλαίσια του νόμου.
Σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε τη στήριξη των προμηθευτών μας, παρά τις
καθυστερήσεις στην εξόφληση των προς αυτούς οφειλών μας, οι οποίοι μας διευκολύνουν στην εξόφληση των
επί πιστώσει υποχρεώσεών μας προς αυτούς επιμηκύνοντας τον χρόνο για την εξόφλησή τους. Τις
αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε και εμείς στην είσπραξη των απαιτήσεών μας από τους πελάτες μας.
Βέβαια υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές οι όποιοι ζητούν προκαταβολή (επιταγές πελατείας μας) για εκτέλεση
της παραγγελίας αλλά πολύ σπάνια να μας ζητηθεί προεξόφληση και μάλιστα μετρητοίς. Επισημαίνεται ότι, οι
υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές πιστωτές ρυθμίζονται και εξοφλούνται πλήρως με την συμφωνία
εξυγίανσης σε διάστημα από ένα έως 10 έτη, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, με ισόποσες εξαμηνιαίες
δόσεις.
Σημειώνουμε ότι οι προμήθειες από το εξωτερικό δεν είναι σημαντικές ώστε να μας επηρεάζει ο έλεγχος
κεφαλαίων που έχει επιβληθεί.
Σχετικές με την έλλειψη ρευστότητας είναι και οι σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση δεδουλευμένης
μισθοδοσίας χωρίς αυτό, μέχρι στιγμής να μας δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα με το έμψυχο δυναμικό του
Ομίλου. Βεβαίως και η υποχρέωση αυτή ρυθμίστηκε με τη συμφωνία εξυγίανσης στην επικύρωση της οποίας
συνέβαλαν και εργαζόμενοι στην ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι 2,23% κυρίως λόγω της αναδιάταξης των κονδυλίων των υποχρεώσεων
Την περίοδο 01.01. - 30.06.2016 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 0,89%.
Σκοπεύοντας στον περιορισμό των δαπανών και στην εξοικονόμηση πόρων αποφασίστηκε από τις Τ.Γ.Σ. των
μετόχων των εταιρειών ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΙΔΑΣ Α.Ε. και ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. η
συγχώνευσή τους με απορρόφηση από την ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο εκπλήρωσης κάποιας διαλυτικής αίρεσης ή αν εκπληρωθεί κάποιος λόγος
καταγγελίας της συμφωνίας εξυγίανσης ή αν δεν δεχθούν οι τράπεζες επαναδιαπραγμάτευση ώστε να αρθούν
οι συνέπειες από την τυχόν εκπλήρωση της διαλυτικής αίρεσης περί της μη εμπρόθεσμης και προσήκουσας
ανταπόκρισης των ενεχομένων από την πλευρά της Επιχείρησης (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους, ή ακόμη αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι και δεν γίνει πιστή εφαρμογή του πλάνου
αναδιάρθρωσης, καθώς και η αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην
Ελλάδα, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία
σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.
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2.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του
Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε
ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει
επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των
πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση
της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων
μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις
οικονομικές του καταστάσεις. Δεδομένης της μικρής έκθεσης του Ομίλου σε χρηματοοικονομικά μέσα η
επίδραση του νέου προτύπου αναμένεται να περιοριστεί στην αναγνώριση πιστωτικών ζημιών για απαιτήσεις
που είναι ενήμερες βάσει των αναμενόμενων επισφαλειών από αυτές. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ο Όμιλος δεν
αναγνωρίζει ζημίες επισφάλειας για ενήμερες απαιτήσεις.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό
μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα
μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις
αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και
τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Δεδομένων των
συναλλαγών πώλησης του Ομίλου το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό
χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο
σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο πρότυπο αναμένεται
να επηρεάσει τη λογιστική των συναλλαγών μίσθωσης στις οποίες ο Όμιλος είναι μισθωτής. Πληροφορίες για
τα μελλοντικά μισθώματα από τέτοιες συμβάσεις περιλαμβάνονται στη σημείωση 31.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με
τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που
διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2
με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου
σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς
κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018)
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με
τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που
διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2
με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου
σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς
κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα
επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει
επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό
και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή
όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε
ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση
κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου
εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές
ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες”
H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του
ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων
κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να
επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή
θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
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.
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
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.
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:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΩΔ - 2003
159.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
513.4 ΧΟΝΔ.ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΠΟΤΩΝ
519.0 ΛΟΙΠΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΑ
5.312
18
3
5.333

%
99,61%
0,34%
0,05%
100,00%

2.5. Εποχικότητα
Ο Όμιλος και η Eταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητάς τους σε σχέση
με τις ενδιάμεσες περιόδους. Η μείωση του τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, οφείλεται στην
περαιτέρω πτώση της αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
2.6. Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες
Η θυγατρική εταιρεία «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.
Α/Α

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΞΙΑ

ΣΥΜ/ΧΗΣ

1

1732029 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α-Β ΑΕ

385,43

10,57%

2

185,33

5,08%

3

5061142 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ Μ & Α & ΣΙΑ ΕΕ
5062006 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Α.Ε.

144,56

3,96%

4

5112136 LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ

132,89

3,64%

5

1442009 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

117,44

3,22%

6

1662026 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕΕ

94,71

2,60%

7

5051060 ΥΙΟΙ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΠΕ

91,52

2,51%

8

5311082 ΝΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ
1463010 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΕ(AEGEAN AI

77,67

2,13%

58,73

1,61%

57,91

1,59%

9

10

1472011 OK ANYTIME MARKET
ΑΝΩΝ.ΠΡΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
0009254 PHOTOS
PHOTIADES DISTRIB. LTD
0009147 TERLATO WINES
INTERNATIONAL
0009095 ELFO - ILIAS
FOTIADIS
0009029 LIQUOR
CONTROL BOARD OF
ONTARIO
0009520 M.BOUTARI & CO
LIMITED
0009390 SANI S.C.
0009139 TSANTOS
IMPORT EXPORT B.V.
0009532 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
A.E.
0009074 ΑΙΝΟΣ ΤΡΑΝΖΙΤ
ΑΕΕ
0009417 IMEX -LYKOS
GMBH OBST GEM/SE
SUEDFRUECHT

ΚΑΘΑΡΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ

ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

318,74

22,58%

116,70

8,27%

109,32

7,75%

72,54

5,14%

67,20

4,76%

63,32

4,49%

41,96

2,97%

38,25

2,71%

36,92

2,62%

34,27

2,43%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.648,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.411,41

5.059,44

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

2.468,89

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

1.061,39

3.530,28

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

1.179,14

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

350,02

1.529,16

24,80%

30,22%

% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

32,32%

% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
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2.7.

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ.
Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.
3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, που είναι
γνωστοί και συγκεκριμένοι για τον Όμιλο. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή δεν
θεωρούνται ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα του Ομίλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε
διαφοροποίηση τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης καθενός από αυτούς.
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.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
δάνεια, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς προεξόφλησης απαιτήσεων (factoring) και υποχρεώσεις
που προκύπτουν από συμβόλαια λειτουργικής μίσθωσης. Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά
από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον στην Ελλάδα.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον
Όμιλο οικονομική ζημία εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος
προέρχεται κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, και εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από
πελάτες.
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 αθετημένες πληρωμές από πελάτες όμως είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά
την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω της διεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου τις
εμπορικές του απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρούνται επίσης στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι
τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Για
την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος περιορίζει την έκθεσή του και συναλλάσσεται μόνο
με τις συστημικές τράπεζες.
Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά
στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους. Η συνετή
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των
αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η κρίση ρευστότητας τόσο στο τραπεζικό
σύστημα όσο και στην οικονομία γενικότερα δημιούργησαν προβλήματα ρευστότητας στον Όμιλο και στην
Εταιρεία.

33

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Ο κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων των τραπεζών, καθώς
και της εν γένει δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, έχει αυξηθεί 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 παλαιότερα.
Η συστηματική μείωση των αποθεμάτων, και οι συμφωνίες με το τραπεζικό σύστημα για αναδιάρθρωση
των υποχρεώσεων της εταιρείας που έχουν γίνει, βοηθούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της άμεσης
ρευστότητας του Ομίλου.
Η ρευστότητα εξακολουθεί να είναι το υπ’ αριθμ. 1 πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία, που
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία στήριξης όλων των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα.
Η πολύ προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων, οι πολύ καλές σχέσεις με τους προμηθευτές και η
συστηματική βελτίωση των όρων είσπραξης των πωλήσεων, εξασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό τη
ρευστότητα της εταιρείας. Ήδη γίνονται σημαντικές κινήσεις για τη δραστική λύση του προβλήματος αυτού στα
πλαίσια της συμφωνίας εξυγίανσης.
Σχετικά με τις τράπεζες αναφέρουμε ότι την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις
συστημικές τράπεζες Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 η οποία συζητήθηκε στο
Αρμόδιο Δικαστήριο την 08.02.2017 και επικυρώθηκε στις 22.05.2017 Η συμφωνία προβλέπει αφενός μεν
αναδιάρθρωση – επιμήκυνση εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων και αφετέρου ευνοϊκότερα επιτόκια
(σημειώσεις 2.2 και 16).
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τις ανάγκες ρευστότητας και παρακολουθούν
συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με στόχο την επίτευξη της
άριστης ισορροπίας και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης.
(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Ο Όμιλος υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος, η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού
μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς.
Η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, σχετικά με τα στοιχεία των
υποχρεώσεων, αφορά κυρίως στις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και τις ρυθμιζόμενες υποχρεώσεις από
Φόρους - Τέλη και προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
(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
Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα του Oμίλου, επηρεάζονται
αρνητικά από την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Τα μέτρα που θα ληφθούν από την Ελληνική κυβέρνηση για
να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να μειώσουν 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.
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Κίνδυνος υπάρχει και στην περίπτωση που πληρωθεί η διαλυτική αίρεση της μη εμπρόθεσμης και
προσήκουσας ανταπόκρισης των ενεχομένων από την πλευρά της Επιχείρησης - εγγυητών στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους (αποπληρωμή, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κλπ και γενικότερα της μη τήρησης
των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία αυτή (σημειώσεις 2.2 και 16).
4.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν
ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα
σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Παρά το
γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της
Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά
τη σύνταξη των ενδιαμέσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
Για τη σύνταξη της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, οι σημαντικές λογιστικές
κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου και της
Εταιρείας, καθώς και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά
τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016.
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5.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
ΌΜΙΛΟΣ
Γήπεδα
Οικόπεδα

Καρποφόρα
φυτά
(Αμπελώνες)

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2016

7.732

1.326

8.336

5.164

1.017

5.793

29.366

Προσθήκες

8

36

82

26

-

37

189

Πωλήσεις/Διαγραφές

-

-

-

(10)

-

-

(10)

Μεταφορές

-

16

-

-

-

(16)

-

31 Δεκεμβρίου 2016

7.740

1.378

8.418

5.180

1.017

5.814

29.547

1 Ιανουαρίου 2017

7.740

1.378

8.418

5.180

1.017

5.814

29.547

-

-

8

13

-

13

34

Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές

-

-

-

(80)

(55)

-

(135)

7.740

1.378

8.426

5.112

962

5.826

29.445

1 Ιανουαρίου 2016

-

(347)

(1.035)

(3.422)

(853)

(5.478)

(11.135)

Αποσβέσεις χρήσης

-

(52)

(275)

(184)

(68)

(39)

(618)

Πωλήσεις/Διαγραφές

-

-

-

8

-

-

8

31 Δεκεμβρίου 2016

-

(399)

(1.310)

(3.598)

(921)

(5.517)

(11.745)

1 Ιανουαρίου 2017

-

(399)

(1.310)

(3.598)

(921)

(5.517)

(11.745)

Αποσβέσεις περιόδου

-

(27)

(139)

(91)

(39)

(11)

(307)

Πωλήσεις/Διαγραφές

-

-

-

80

55

-

135

30 Ιουνίου 2017

-

(427)

(1.448)

(3.607)

(905)

(5.526)

(11.916)

7.740

979

7.108

1.582

96

297

17.801

7.740

951

6.978

1.505

55

298

17.529

30 Ιουνίου 2017

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 30
Ιουνίου 2017
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

1 Ιανουαρίου 2016

2.538

2.226

36

54

585

5.439

31 Δεκεμβρίου 2016

2.538

2.226

36

54

585

5.439

1 Ιανουαρίου 2017

2.538

2.226

36

54

585

5.439

30 Ιουνίου 2017

2.538

2.226

36

54

585

5.439

1 Ιανουαρίου 2016

-

(190)

(36)

(54)

(585)

(865)

Αποσβέσεις χρήσης

-

(95)

-

-

-

(95)

31 Δεκεμβρίου 2016

-

(285)

(36)

(54)

(585)

(960)

1 Ιανουαρίου 2017

-

(285)

(36)

(54)

(585)

(960)

Αποσβέσεις περιόδου

-

(48)

-

-

-

(48)

30 Ιουνίου 2017

-

(333)

(36)

(54)

(585)

(1.008)

2.538

1.941

-

-

-

4.479

2.538

1.893

-

-

-

4.431

Κόστος

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου
2017

Τα οικόπεδα , τα κτίρια και ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμώνται σε εύλογη αξία. Εκτιμήσεις της εύλογης
αξίας πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους εκτιμητές. Η τελευταία εκτίμηση τόσο των
ακινήτων του Ομίλου όσο και των μηχανημάτων θυγατρικής εταιρείας διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς
την 1 Ιανουαρίου 2014.
Στη χρήση 2014 έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, εκτίμηση της εύλογης αξίας των καρποφόρων
φυτών (αμπελώνες) θυγατρικής εταιρείας.
Επί των παγίων στοιχείων (ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδύσεις σε ακίνητα) της μητρικής και του Ομίλου
υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους €42.016 χιλ.
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6. Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως εξής:
ΌΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα

Κτίρια

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2016

1
1

801
801

802
802

1 Ιανουαρίου 2017
30 Ιουνίου 2017

1
1

801
801

802
802

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2016

-

-

-

1 Ιανουαρίου 2017
30 Ιουνίου 2017

-

-

-

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

1

801

802

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017

1

801

802

Τα επενδυτικά ακίνητα ανήκουν στην θυγατρική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.».
Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμώνται σε εύλογη αξία. Η τελευταία εκτίμηση των επενδυτικών ακινήτων από
ανεξάρτητο εκτιμητή διενεργήθηκε με βάση τα δεδομένα την 31 Δεκεμβρίου 2014.
Δαπάνες για επενδύσεις σε ακίνητα δεν υπήρξαν στην περίοδο. Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε €6 χιλ.
για την περίοδο.
7. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας (Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.)
περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της, για την παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα
βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και συγκεκριμένα στην εύλογη
αξία τους, όπως προέβλεπε σχετικά το Δ.Λ.Π. 41, στο τέλος κάθε περιόδου, στην εύλογη αξία τους από τη
Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρείας, 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.
Στις 30 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ
16 Ενσώματα πάγια και στο ΔΛΠ 41 Γεωργία, με τίτλο Γεωργία: Διαρκείς φυτείες. Το IASB αποφάσισε ότι τα
φυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή καρπών σε περισσότερες της μίας
περιόδους, γνωστά ως καρποφόρα φυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα
ενσώματα πάγια στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια, διότι η λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή της
μεταποίησης. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2016 αναδρομικά, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.
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Η εταιρεία βάση σχετικής ευχέρειας που παρέχεται επέλεξε να επιμετρήσει τα καρποφόρα φυτά στην εύλογη
αξία τους κατά την 1/1/2015 της νωρίτερης περιόδου που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις για την
περίοδο αναφοράς κατά την οποία η οντότητα εφαρμόζει για πρώτη φορά το έγγραφο Γεωργία: Καρποφόρα
Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41) και χρησιμοποίησε αυτή την εύλογη αξία ως το τεκμαιρόμενο
κόστος τους κατά την ημερομηνία εκείνη.
Οι οδηγίες μετάβασης αναφέρουν ότι οι εταιρείες επιτρέπεται να εφαρμόσουν την εύλογη αξία ως τεκμαρτό
κόστος κατά την έναρξης της προηγούμενης παρουσιαζόμενης περιόδου (1/1/2015). Ειδικότερα η εύλογη αξία
των αμπελώνων την 1/1/2015 θα είναι το τεκμαρτό κόστος. Η απόσβεση των αμπελώνων θα βασιστεί στο νέο
τεκμαρτό κόστος.
Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις στον λογαριασμό «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία» θα εμφανίζεται η
γεωργική παραγωγή μέχρι τη στιγμή της συγκομιδής για την οποία στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το ΔΛΠ 2
«Αποθέματα».
Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του
ομίλου μεταξύ έναρξης και λήξης της χρήσης.

Εύλογη αξία γεωργικής παραγωγής στην έναρξη της περιόδου / χρήσης
Κέρδος αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου / χρήσης
Εύλογη αξία παραγωγής σταφυλιών που συλλέχθηκε
Εύλογη αξία γεωργικής παραγωγής στην λήξη της περιόδου / χρήσης

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
155
354
(354)
155
-

8. Άυλα περιουσιακό στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
ΌΜΙΛΟΣ
Λογισμικό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισμικό

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2016

504
504

162
162

1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
30 Ιουνίου 2017

504
34
538

162
162

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2016

(485)
(11)
(496)

(162)
(162)

1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις περιόδου
30 Ιουνίου 2017

(496)
(5)
(501)

(162)
(162)

8
37

-

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017
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9. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της μητρικής σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται είχε ως
εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
18.797
18.813
1
(17)
18.797
18.797

Στην αρχή της περιόδου / χρήσης
Προσθήκες- αύξηση κόστους συμμετοχής
Απομείωση
Στο τέλος της περιόδου / χρήσης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 η μητρική εταιρεία αγόρασε το 27,9% των μετοχών εκ του συνόλου 300.000
μετοχών (μετοχές 83.700) της θυγατρικής της «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» που κατείχε τρίτος εκτός Ομίλου
αντί € 837 και κατέχει πλέον το 100,00% της εταιρείας αυτής.
Η μείωση των επενδύσεων σε θυγατρικές κατά το ποσό των €17 χιλ. στην χρήση 2016 αφορά την απομείωση
της θυγατρικής εταιρείας «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.».
Κατά την 30 Ιουνίου 2017 δεν υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες με σημαντικό ποσοστό μη ελεγχουσών
συμμετοχών.
Η αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύεται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε
MILLESIME
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΔΑΣ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό
συμμετοχής
30.06.2017

Καθαρη αξία
επένδυσης
31.12.2016

Αγορές
01.0130.06.2017

Πρόβλεψη
Απομείωσης
01.01-30.06.2017

Καθαρη αξία
επένδυσης
30.06.2017

100%
99,50%
100%
100%
100%
100%

17.853
218
150
575
18.797

-

-

17.853
218
150
575
18.797

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω συμμετοχών, εκτός της «ΚΥΜΗ
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ», στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας.
Από μελέτη Αποτίμησης που εκπονήθηκε, κατόπιν σχετικής εντολής μας, από οίκο ανεξάρτητων μελετητών,
για την 31.12.2013 προέκυψε σαν αξία της παρακάτω συμμετοχής (προσαρμοσμένος μέσος):
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

€ 19.893.944,93

Δηλαδή αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική κατά € 2.040 χιλ.
Επίσης από άλλη μελέτη που έγινε εντός του 2016, για την θυγατρική MILLESIME, προκύπτει ότι η εμπορική
της αξία είναι αρκετά μεγαλύτερη.
Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη απομείωσης των δύο αυτών συμμετοχών.
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Στην προαναφερόμενη μελέτη της 31.12.2013, για την θυγατρική ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ αναφέρεται ότι η
εύλογη αξία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κύμη Εμφιαλωτική ΑΕ δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί
με επαρκή βεβαιότητα χρησιμοποιώντας κάποια εκ των τριών βασικών μεθόδων αποτίμησης (ήτοι 1) Μέθοδο
Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών, 2) Μέθοδο Συγκρίσιμων Εταιρειών και 3) Μέθοδο Αναπροσαρμοσμένης
Καθαρής Θέσης) λόγω της παύσης δραστηριότητας της εταιρείας. Όμως καθόσον η εταιρεία διαθέτει ακίνητο
είναι δυνατόν να προκύψει κάποια υπεραξία εξ’ αυτού. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να προκύψει υπεραξία και
από υπάρχουσα γεώτρηση με άδεια για εμπορική εκμετάλλευση. Για τους παραπάνω λόγους έχουμε
απομειώσει την αξία της συγκεκριμένης συμμετοχής κατά €447 χιλ.. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2016
απομειώσαμε την αξία κατά €17 χιλ. και σε προηγούμενες χρήσεις το υπόλοιπο €430 χιλ.
Η Μητρική σαν εγγυήτρια της δανειολήπτριας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AE έχει δεσμευθεί ότι
θα πωλήσει τη συμμετοχή της στην Millesime. Στην πώληση αυτή προβλέπεται και συνεργασία με τις
συμβαλλόμενες τράπεζες. Στόχος της Διοίκησης είναι να επιτευχθεί αντίτιμο τουλάχιστον εντός των ορίων που
θέτει η συμφωνία εξυγίανσης. Εκτιμούμε ότι η πραγματοποίηση της πώλησης δεν θα γίνει συντομότερα από
ένα χρόνο από την ημερομηνία αναφοράς. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή αυτή, συνεχίζει να απεικονίζεται
στις συμμετοχές μας και όχι σαν διακρατούμενη για πώληση.
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.
Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, η Εταιρεία θα εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου
της.
10.

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
-

Στην αρχή της περιόδου / χρήσης
Στο τέλος της περιόδου / χρήσης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 η θυγατρική εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ,
απέκτησε το 50% των μετοχών της SCALAREA Ι.Κ.Ε. και κατόπιν αυτού ο Όμιλος απέκτησε ουσιώδη επιρροή
αλλά όχι και τον έλεγχο αυτής. Δεν υπάρχει έλεγχος διότι η Ι.Κ.Ε. έχει δύο διαχειριστές (όσους και μετόχους)
και είναι απαραίτητη η συνέργεια και των δύο. Επίσης με συμφωνία των διαχειριστών η διοίκηση έχει
εκχωρηθεί σε άλλη εταιρεία συμφερόντων του άλλου μετόχου – εταίρου. Για τους παραπάνω λόγους από το
2015 που αποκτήθηκε η εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων και γενικά
δραστηριότητες συνδεόμενες με τουριστικές επιχειρήσεις (θεματικός τουρισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων
κ.λπ.).
Η συμμετοχή αποκτήθηκε αντί €10 χιλ. στις 27.07.2015. Με βάση τη συνταχθείσα Λογιστική Κατάσταση στις
31.07.2015 οι ζημίες για την περίοδο 01.01 έως 31.07.2015 ήταν €67 χιλ., τις οποίες αφαιρούμε από τις
συνολικές ζημίες χρήσεως ποσού €104 για να προσδιορίσουμε την αναλογία μας. Επομένως οι ζημίες για την
περίοδο 01.08. έως 31.12.2015 που μας αναλογούν είναι €16 χιλ. Το ποσό αυτό περιορίζεται στις € 10 χιλ.
που είναι η αξία της συμμετοχής μας. To 2016 ζημίες αξίας €27 χιλ. (αναλογία Ομίλου) δεν έχουν
αναγνωριστεί. Αντίστοιχα ζημίες αξίας €14 χιλ. (αναλογία Ομίλου) κατά την 30 Ιουνίου 2017 δεν έχουν
αναγνωριστεί.
Oι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες για την συγγενή εταιρεία του
Ομίλου. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ποσά που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της
παρακάτω συγγενούς εταιρείας.
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Συνοπτικά στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
SCALAREA Ι.Κ.Ε.
50,00%
50,00%
30/6/2017
31/12/2016
92
89
25
12
117
101
1
1
265
215
266
216
(149)
(115)

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Συμφωνία συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων

Καθαρή θέση εταιρείας στην αρχή της περιόδου / χρήσης
Καθαρές ζημίες περιόδου / χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου / χρήσης
Λοιπές μεταβολές
Καθαρή θέση εταιρείας στο τέλος της περιόδου / χρήσης

SCALAREA Ι.Κ.Ε.
2017
(115)
(33)
(149)

2016
(57)
(66)
8
(115)

Συνοπτικά στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων
SCALAREA Ι.Κ.Ε.
1-Iαν
30-Ιουν-17
30-Ιουν-16
41
47
(33)
(17)
(33)
(17)

Πωλήσεις
Καθαρές ζημιές περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου
11. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
1.603
1.670
14.079
14.675
340
341
16.022
16.686

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή
Εμπορεύματα
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
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(150)
(150)

(70)
(70)

15.872

16.616

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων έχουν δοθεί εγγυήσεις επί αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού
ποσού €5.037 χιλ.
Τα αποθέματα του Ομίλου αφορούν κυρίως σε προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (οίνοι προς παλαίωση) και σε
πρώτες και βοηθητικές ύλες. Η μητρική εταιρεία δεν έχει αποθέματα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έγινε
πρόσθετη πρόβλεψη ποσού €80 χιλ.
Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΌΜΙΛΟΣ
1 Ιανουαρίου 2016
Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου
Διαγραφή αποθεμάτων περιόδου
31 Δεκεμβρίου 2016

6
76
(12)
70

1 Ιανουαρίου 2017
Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου
30 Ιουνίου 2017

70
80
150

12.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

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

Σημ.
Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
(Θυγατρικές)
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές και γραμμάτια σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
πελάτες
Καθαρές απαιτήσεις από πελάτες
Ελληνικό Δημόσιο: παρακρατούμενοι,
προκαταβλητέοι φόροι & ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
(Θυγατρικές)*
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις από συγγενή (ποσά για
αύξηση κεφαλαίου)
Απαιτήσεις από δήμο**
Προκαταβολές
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης λοιπών
απαιτήσεων
Λοιπές απαιτήσεις

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
8.555
8.113

32

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017 31/12/2016
1
12

119
177
287

180
287

7.285
11
59

7.326
59

(4.216)
4.921

(4.136)
4.443

(5.469)
1.888

(5.469)
1.928

147
1.652

175
1.691

32
322

32
378

32
32

264

44

1.021
24

1.021
20

32

28
352
91
13

28
352
162
37

352
1

352
2

(417)
2.131

(501)
1.988

(295)
1.458

(349)
1.456

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Στο υπόλοιπο του λογαριασμού του Ομίλου «Πελάτες» περιλαμβάνεται και απαίτηση από τις εταιρείες του
ομίλου Μαρινόπουλος Α.Ε. ποσού €158 χιλ. Λόγω του ότι οι εταιρείες αυτές βρίσκονται σε διαδικασία
εξυγίανσης, σχηματίσαμε πρόβλεψη για επισφάλεια της απαίτησης αυτής ποσού €60 χιλ. με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων χρήσης 2016 και συγκεκριμένα των άλλων εξόδων. Αντίστοιχα κατά την διάρκεια της
περιόδου έγινε πρόσθετη πρόβλεψη ποσού €19 χιλ.
* Τ ο π οσό €1.021 χιλ. (2016: €1.021 χιλ.) που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω λογαριασμό «Απαιτήσεις από
συνδεδεμένα μέρη (Θυγατρικές)» αφορά ποσό που καταβλήθηκε στη θυγατρική εταιρεία του εξωτερικού
Millesime, που δραστηριοποιείται στην οινοποίηση, για ανάπτυξή της (αγορά νέων αμπελώνων και
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της).
** Για αποζημίωση από απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Σπατών έκτασης 1.958,32 τ.μ. είχε επιδικασθεί το
ποσό των €67 χιλ. Η τελεσίδικη όμως απόφαση επιδίκασε το ποσό των €352 χιλ. σαν αποζημίωση.
Υφίσταται εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες της θυγατρικής «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Α.Ε.» ποσού €75 χιλ. και μεταχρονολογημένων αξιογράφων ποσού €98 χιλ., για εξασφάλιση υποχρεώσεών
της.
Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

1 Ιανουαρίου 2016
Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου
Διαγραφή εισπρακτέων περιόδου
31 Δεκεμβρίου 2016

ΌΜΙΛΟΣ
4.144
66
(74)
4.136

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5.469
5.469

1 Ιανουαρίου 2017
Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου
Διαγραφή εισπρακτέων περιόδου
30 Ιουνίου 2017

4.136
119
(39)
4.216

5.469
5.469

Σχηματισμένη πρόβλεψη ποσού €5.410 χιλ. στην Εταιρεία αφορά απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες. Το
ποσό αυτό απαλείφεται κατά την ενοποίηση.
Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης
ανέρχονται σε ποσό €2.670 χιλ. (2016: €2.723 χιλ.), διότι η καθυστέρησή τους είναι περιστασιακή και η πλήρη
είσπραξή τους κρίθηκε εύλογη κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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.
Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες όμως είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει
αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω της διεύθυνσης Πιστωτικού
Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων.
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των λοιπών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

1 Ιανουαρίου 2016
Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου
Διαγραφή εισπρακτέων περιόδου
31 Δεκεμβρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2017
Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου
Διαγραφή εισπρακτέων περιόδου
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
30 Ιουνίου 2017

24

ΌΜΙΛΟΣ
633
44
(176)
501

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
349
41
41349

501
50
(113)
(21)
417

349
(55)
295

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.
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
33
23
489
251
522
274

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
1
1
3
4
4
5

14. Μετοχικό κεφάλαιο & αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

Ίδιες
μετοχές

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2016

26.719.640
26.719.640

16.032
16.032

23.348
23.348

(53)
(53)

39.326
39.326

1 Ιανουαρίου 2017
30 Ιουνίου 2017

26.719.640
26.719.640

16.032
16.032

23.348
23.348

(53)
(53)

39.326
39.326

Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων κοινών και προνομιούχων μετοχών είναι 25.179.640 και 1.540.000
μετοχές αντίστοιχα (2016: 25.179.640 και 1.540.000 μετοχές αντίστοιχα) με ονομαστική αξία € 0,60 για κάθε
μετοχή (2016: € 0,60 για κάθε μετοχή). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως εξοφληθεί. Το σύνολο των
μετοχών της μητρικής που κατείχε η ίδια, ανέρχονταν σε 447.551 κοινές μετοχές και η αξία κτήσης τους
ανέρχεται στο ποσό των € 53.157,30.
Οι μετοχές της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.» είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου
Αξιών Αθηνών (Κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών) και από την 29.12.2011 είναι
ενταγμένες στην κατηγορία Επιτήρησης.
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Η απόφαση της μεταφοράς στην κατηγορία Επιτήρησης λήφθηκε κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α.
(άρθρο 3.1.2.4. παραγ. 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.
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Αγορές 01/01-31/12/2011
Αγορές 01/01-31/12/2012
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΞΙΑ σε €
325.160
38.770,58
122.391
14.386,72
447.551
53.157,30

Σχετικά με την απόκτηση των μετοχών αυτών σημειώνουμε τα παρακάτω:
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 και ως ανώτατη € 1,00 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών €38.770,58 και, από την 01.01.2012 έως την
31.12.2012 αγοράστηκαν 122.391 κοινές μετοχές με μέση τιμή κτήσης € 0,12 ανά μετοχή και συνολική αξία
συναλλαγών €14.386,72.
Έτσι μετά από αυτές τις αγορές, οι ίδιες μετοχές που κατέχονται την 31.12.2013 και μέχρι σήμερα, βάσει αυτής
της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2011 είναι 447.551 μετοχές με κόστος
απόκτησης €53.157,30 (ποσοστό 1,67% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας).
15. Αποθεματικά
ΌΜΙΛΟΣ

Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτα και
ειδικά
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά ειδικών
διατάξεων

Αποθεματικό
εύλογης αξίας
αναπροσαρμογής παγίων

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016

2.267

3.578

2.166

6.063

14.074

31 Δεκεμβρίου 2016

2.267

3.578

2.166

6.063

14.074

1 Ιανουαρίου 2017

2.267

3.578

2.166

6.063

14.074

-

29

-

-

29

2.267

3.607

2.166

6.063

14.103

Μεταφορά από αποτελέσματα
30 Ιουνίου 2017
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτα και
ειδικά
αποθεματικά

Αποθεματικό
εύλογης αξίας
αναπροσαρ-μογής
παγίων

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016

1.704

1.539

3.567

6.810

31 Δεκεμβρίου 2016

1.704

1.539

3.567

6.810

1 Ιανουαρίου 2017

1.704

1.539

3.567

6.810

30 Ιουνίου 2017

1.704

1.539

3.567

6.810

(α) Τακτικό αποθεματικό
Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η
χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών)
καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου
το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού
μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β) Αποθεματικό εύλογης αξίας αναπροσαρμογής παγίων
Το αποθεματικό εύλογης αξίας έχει δημιουργηθεί από την επιμέτρηση των ακινήτων του Ομίλου και των
μηχανημάτων θυγατρικής εταιρείας σε εύλογη αξία και εμφανίζεται μειωμένο με τον αναλογούν αναβαλλόμενο
φόρο.
16. Δάνεια
Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού
Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

16.768
4.205
20.972

-

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού
Ομολογιακά δάνεια
Τραπεζικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού
Υποχρεώσεις από εκχώρηση απαιτήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

3.783
140
160
4.083

21.823
2.598
161
195
24.777

25.055

24.777

Σύνολο δανείων

Τα δάνεια του Ομίλου, έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες, (εκτός από ποσό €140 χιλ. της θυγατρικής
στη Γαλλία), προς την βασική θυγατρική εταιρεία ‘‘ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ’’ 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 εταιρεία δεν έχει δάνεια.
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Η ανάλυση των δανείων του Ομίλου κατά κύριο χρηματοδότη έχει ως εξής:

Ομολογιακά δάνεια Eurobank*
Τράπεζα Πειραιώς
ALPHA BANK (πρώην Εμπορική Τράπεζα)
Εθνική Τράπεζα
Eurobank
ΕΘΝΙΚΗ Factors
ABC Factors
Ευβοϊκή Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
ΑΤΤΙΚΗΣ FACT
Πανελλήνια Τράπεζα
Δάνεια αλλοδαπής θυγατρικής από Πιστωτικά Ιδρύματα Γαλλίας

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
4.205
2.598
8.132
7.978
3.032
2.961
3.392
3.374
5.775
7.295
130
164
1
1
1
1
67
66
29
29
152
147
140
161
25.055
24.777

Τα δάνεια χορηγήθηκαν με παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία, τον κ. Κ. Μπουτάρη καθώς και από τη
δανειολήπτρια θυγατρική της Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. (επί προϊόντων, εμπορικών σημάτων και
εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων). Μέχρι σήμερα εκτός από την ενεχυρίαση των εμπορικών σημάτων,
έχουν δοθεί και εξασφαλίσεις επί αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού ποσού €5.037 χιλ. και επί εμπορικών
απαιτήσεων συνολικού ποσού €75 χιλ. και μεταχρονολογημένων αξιογράφων ποσού €98 χιλ. Εκτός αυτών,
επί των ακινήτων της Εταιρείας και επί των ακινήτων της δανειολήπτριας θυγατρικής της, Ι. Μπουτάρης
Οινοποιητική Α.Ε., έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού €37.905 χιλ.
Τα παραπάνω δάνεια της βασικής θυγατρικής εταιρείας ήταν σε καθυστέρηση, παρά τις συνεχείς ανανεώσεις
και είχαν ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Τώρα, με την Συμφωνία εξυγίανσης, έγινε αναταξινόμηση αυτών και ποσό 20.972 χιλ ευρώ εμφανίζεται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εκπλήρωσης όμως της διαλυτικής αίρεσης της Συμφωνίας
εξυγίανσης για μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα ανταπόκριση των ενεχομένων από την πλευρά της
Επιχείρησης, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (αποπληρωμή, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
κ.λπ). που αναφέρουμε παρακάτω, είναι πιθανόν να καταγγελθεί η συμφωνία εξυγίανσης.
Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του
άρθρου 106β του Ν. 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’. Αυθημερόν
κατετέθει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας η συζήτηση
της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017. Η προαναφερόμενη ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του
Ν. 3588/2007’’ επικυρώθηκε την 22.05.2017 (αποφ. 12/ΕΠ/2017 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας).
Κατά την κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη από τους συμβαλλομένους τα
παρακάτω στοιχεία:






Οι οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
(ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) και συγκεκριμένα το ισοζύγιο της 30.09.2016.
Οι καταστάσεις των πιστωτών της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στις οποίες εμφανίζονται οι επωνυμίες των
πιστωτών και το ποσό των απαιτήσεών τους κατά την 30.09.2016.
Οι καταστάσεις είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) και
τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας και απεικονίζουν την κατάσταση με κρίσιμο χρόνο την
30.09.2016, συνοδέυονται δε από υπεύθυνες δηλώσεις του Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι : α)
Τα στοιχεία των καταστάσεων προέρχονται από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και
β) ότι δεν παραλείφθηκε από τις καταστάσεις πιστωτής που υπάρχει στα βιβλία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
Η με ημερομηνία 29.12.2016 έκθεση Εμπειρογνώμονα Ορκωτού Νόμιμου Ελεγκτή.
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Η συνολική υποχρέωση προς τις τράπεζες την 30.09.2016 ανέρχονταν στο ποσό των €24.173 χιλ. πλέον μη
λογιστικοποιημένοι τόκοι από την Eurobank €1.261 χιλ. Η συνολική υποχρέωση προς τις τέσσερις εν λόγω
τράπεζες που απεικονίζεται την ημερομηνία αυτή, στα βιβλία της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 25.108
ευρώ.
Η συμφωνία εκκινεί από την υπογραφή της και τελεί υπό τις κάτωθι διαλυτικές αιρέσεις η διαζευκτική πλήρωση
των οποίων (ανάλογα με το αντικείμενο εκάστης) λύνει τη συμφωνία αντικειμενικά για όλα τα μέρη άνευ άλλου
τινός :
 Η μη επικύρωση της συμφωνίας ή τυχόν ευδοκίμηση τριτανακοπής κατά της επικυρωτικής απόφασης.
 Η μη νόμιμη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύσταση ενεχύρων μετοχών.
 Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα ανταπόκριση των ενεχομένων από την πλευρά της Επιχείρησης,
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (αποπληρωμή, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κλπ).
η

Παράλληλα, την 10 Φεβρουαρίου 2017, η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, συνυπέγραψε με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ‘‘Ιδιωτικό
Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού
κώδικα (άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ με την οποία συμφωνείται η οφειλή προς το
ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ ποσού €3.811 χιλ. να υπαχθεί σε ρύθμιση
Σύμφωνα με την υπογραφείσα και επικυρωθείσα ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης’’, η εξόφληση των αναδιαρθρωμένων
δανειακών συμβάσεων των συμβαλλομένων τραπεζών ποσού €24.266 χιλ. (την 30.09.2016) ή €24.579 χιλ.
(την 31.12.2016), θα γίνει ως εξής :
 Μακροπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό 19. 279 χιλ ευρώ που θα αποπληρωθεί με λειτουργικές ροές μέχρι
το 2031 .
 Μεσοπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό 5.300 χιλ. ευρώ που θα αποπληρωθεί με μη λειτουργικές ροές μέχρι
το 2019.
Με βάση την συμφωνία εξυγίανσης οι αποπληρωμές των δανείων θα ολοκληρωθούν το 2032.
Πιο συγκεκριμένα τα δάνεια αυτά θα εξοφληθούν ως εξής :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
30/6/2017
Μεταξύ 1 και 2 ετών (έως 30.06.2019)
554
Μεταξύ 2 και 5 ετών
3.773
Πάνω από 5 έτη
16.646
Σύνολο
20.972

31/12/2016
-

* Τα ομολογιακά δάνεια είχαν χορηγηθεί από την ΝΕΑ PROTON BANK (τώρα Eurobank). Πρόκειται για δύο
κοινά ομολογιακά δάνεια που χορηγήθηκαν με εμπράγματη εξασφάλιση (Α προσημείωση)
17. Προμηθευτές

Σημ.
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Γραμμάτια πληρωτέα
Προμηθευτές - Συνδεδεμένα μέρη
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι
Υπόλοιπο

32

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
901
6.936
1.433
1.435
518
530
2.851
8.901
180
2.671
8.901
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
204
246
19
19
9.372
9.249
9.595
9.514
9.595
9.514
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Κατ’ εφαρμογή της επικυρωθείσας την 22.05.2017 ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν,
3588/2007’’ όπου προβλέπεται επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης του 100% των υποχρεώσεών της
θυγατρικής ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προς προμηθευτές, γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες ως εξής :
Αμπελουργοί. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής εξόφληση από ένα έτος μέχρι 4 έτη.
Λοιποί μη συμβαλλόμενοι πιστωτές. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Εξόφληση από ένα έτος μέχρι 10 έτη με
ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές.
Αποτέλεσμα της Συμφωνίας εξυγίανσης είναι, αυτού του είδους υποχρεώσεις της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ να
εμφανίζονται σε μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειωμένες κατά το ποσό των μη
δεδουλευμένων τόκων.
Στο κονδύλιο του λογαριασμού προμηθευτές του Ομίλου ποσού 2.851 χιλ. ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ποσό
€1.433 χιλ. που αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της θυγατρικής ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προς
προμηθευτές, γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες που έχουν ρυθμισθεί με βάση τη συμφωνία.
Οι αναγραφόμενοι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €180 χιλ. αφορούν το βραχυπρόθεσμο μέρος αυτής της
υποχρέωσης της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από την εμπορική δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων.
18. Υποχρεώσεις από φόρους

ΦΠΑ
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Φόροι ληξιπρόθεσμοι
Φόροι ρύθμιση Ν.3588 / 2007 αρθρ. 106Β
βραχ/σμο μέρος
Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 3588 /
2007 αρθρ. 106Β βραχ/σμο μέρος
Ρυθμίσεις σε 12 και 24 δόσεις Ν. 4152 / 13
και Ν.4174 / 13 - ΠΑΓΙΑ
Φόροι ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 βραχ/σμο
μέρος
Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 4321 /
2015
Λοιπές προβλέψεις (πιστοποιητικό
φορολογικής συμμόρφωσης 2011)
Λοιποί φόροι / τέλη

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
55
14
44
253
3.840

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017 31/12/2016
20
7
21
40
-

335

-

-

-

(116)

-

-

-

226

270

224

270

214

218

214

218

(42)

(45)

(42)

(45)

18
114
849

18
149
4.716

18
6
461

18
11
519

Για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, επί των ακινήτων της Εταιρείας και επί των
ακινήτων της θυγατρικής της, Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε., έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού
ποσού €2.096. χιλ.
Η δυσκολία ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της
Εταιρείας και του Ομίλου έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των
υποχρεώσεων από φόρους και προς ασφαλιστικά ταμεία.
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Η ανάλυση των ρυθμίσεων του Ν. 4321 / 2015 και του Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β παρουσιάζεται στους
παρακάτω πίνακες:
ΌΜΙΛΟΣ

Υποχρεώσεις από φόρους
Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 σε 100 δόσ.

Μακροπρόθεσμο μέρος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραχυπρόθεσμο μέρος

30/6/2017
ΜακροπρόΣύνολο
θεσμο μέρος

Βραχυπρόθεσμο μέρος

Σύνολο

964

214

1.178

964

214

1.178

(105)

(42)

(147)

(105)

(42)

(147)

859

172

1.030

859

172

1.030

Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 αρθρ. 106Β

4.461

335

4.796

-

-

-

Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν.
3588 / 2007 αρθρ. 106Β

(784)

(116)

(900)

-

-

-

3.677

219

3.896

-

-

-

Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν.
4321 / 2015
Σύνολο

Υποχρεώσεις από φόρους

ΌΜΙΛΟΣ

Υποχρεώσεις από φόρους

Μακροπρόθεσμο μέρος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραχυπρόθεσμο μέρος

Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 σε 100 δόσ.

1.057

218

Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν.
4321 / 2015

(126)
932

Σύνολο

31/12/2016
ΜακροπρόΣύνολο
θεσμο μέρος

Βραχυπρόθεσμο μέρος

Σύνολο

1.275

1.057

218

1.275

(45)

(171)

(126)

(45)

(171)

172

1.104

932

172

1.104

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η Εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί την ρύθμιση μέχρι σήμερα που είχε κάνει στις 4/5/2015 κάνοντας χρήση του
Ν. 4321/2015 ρύθμισε σε 100 μηνιαίες δόσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές της μέχρι Δεκέμβριο του 2014 και
οφειλές ρυθμισμένες με προηγούμενες ρυθμίσεις. Το συνολικό ποσό οφειλής της νέας ρύθμισης ανέρχεται σε
1.278 χιλ. €, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων και τόκων. Επίσης, η εταιρεία στις 22/5/2015, με τον
ίδιο νόμο, ρύθμισε οφειλή από φόρους ποσού 26 χιλ. € σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η Εταιρεία εξακολουθεί να
τηρεί μέχρι σήμερα τη ρύθμιση που έχει κάνει.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) :
1) Λόγω μη καταβολής των δόσεων του Οκτωβρίου 2016, απωλέσθησαν οι ρυθμίσεις της θυγατρικής
(ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) που είχαν γίνει στην προηγούμενη χρήση και περιγράφονται παρακάτω, με αποτέλεσμα
το μέρος της οφειλής (ποσό €2.253 χιλ.) που εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να
αναταξινομηθεί και να εμφανίζεται την 31.12.2016 στις βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι
ποσού €292 χιλ. από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €46 χιλ.
που εμφανιζόταν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά €338 χιλ., τα
αποτελέσματα της χρήσεως 2016 (Άλλα έξοδα).
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές)
προς το Δημόσιο, της θυγατρικής εταιρείας, ήταν €4.194 χιλ. Την 22.05.2017 επικυρώθηκε η σύμβαση από το
Δικαστήριο (απόφαση 12/ΕΠ/2017 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας) και, η υποχρέωση προς το Δημόσιο
θα εξοφληθεί σε 180 δόσεις.

51

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Μετά την Δικαστική απόφαση για επικύρωση της Συμφωνίας εξυγίανσης η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προχώρησε
την 19.06.2017, στις παρακάτω ρυθμίσεις για οφειλές από φόρους :
α) Ρύθμιση για συνολική οφειλή €585.015,88 σε 180 δόσεις με ημερομηνία παγιοποίησης των προσαυξήσεων
την 30.09.2016. Το ποσό αυτό αναλύεται :.
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ
425.404,22

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
159.611,66

ΣΥΝΟΛΟ
585.015,88

Θα εξυπηρετηθεί σε 180 ίσες μηνιαίες δόσεις των €3.250,09 αρχής γενομένης από 23.06.2017.
β) Ρύθμιση για συνολική οφειλή 3.694.579,68
σε 180 δόσεις με ημερομηνία παγιοποίησης των
προσαυξήσεων την 30.09.2016. Το ποσό αυτό αναλύεται :
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ
2.929.070,24

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
765.509,44

ΣΥΝΟΛΟ
3.694.579,68

Θα εξυπηρετηθεί σε 180 άνισες μηνιαίες δόσεις με εύρος από €24.718,10 έως €16.272,61 αρχής γενομένης
από 23.06.2017.
γ) Ρύθμιση για συνολική οφειλή €546.863,19 σε 90 δόσεις με ημερομηνία παγιοποίησης των προσαυξήσεων
την 22.05.2017. Το ποσό αυτό αναλύεται :.
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ
534.603,81

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
12.259,38

ΣΥΝΟΛΟ
546.863,19

Θα εξυπηρετηθεί σε 90 άνισες μηνιαίες δόσεις με εύρος από €5.940,04 έως €6.243,58 αρχής γενομένης από
23.06.2017
2) Η θυγατρική εταιρεία Ι Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. στις 13.5.2015, με βάση το Ν. 4321/2015
επαναρύθμισε σε 100 μηνιαίες δόσεις υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους ποσού 557 χιλ. €. Το
συνολικό ποσό της οφειλής λόγω της νέας ρύθμισης ανέρχεται πλέον σε 501 χιλ. €.
Στη συνέχεια η θυγατρική εταιρεία «Ι Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» στις 20.5.2015, με βάση το Ν.
4321/2015 ρύθμισε νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους – τέλη ποσού €150 χιλ. καθώς και οφειλές που
είχε ήδη ρυθμίσει. Το συνολικό ποσό οφειλής από φόρους – τέλη της νέας ρύθμισης σε 100 μηνιαίες δόσεις
είναι €2.332 χιλ.
Ο Όμιλος και η Θυγατρική Εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του Ν.
3588/2007 άρθρο 106β ( εξυγίανση της εταιρείας) τις έχει υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία
τους με επιτόκιο 2,50% σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.
Λόγω του ότι ο Όμιλος και η Θυγατρική Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις, το μακροπρόθεσμο μέρος
των υποχρεώσεων αυτών καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν για τη χρήση 2017, στις
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Φόροι και Τέλη».
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19. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σημ.
Δεδουλευμένα έξοδα
Δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιποί πιστωτές
Λοιπές υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένα μέρη
Προβλέψεις για προσαυξήσεις φόρων
Προβλέψεις για φορολογικές
επιβαρύνσεις
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
166
35
5
97
1.128
5.050
636
660
605
751

32

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
16
16
76
43
40
31
78
78

169
-

92
5

136
-

63
5

200
2.908

200
6.889

200
546

200
436

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αναλύονται ως εξής:

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ τρέχουσες υποχρεώσεις
ΕΦΚΑ - ΙΚΑ πάγια ρύθμιση Ν. 4152 /
2013 σε 12 δόσεις
ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ληξ/σμες οφειλές
ρυθμισμένες
ΕΦΚΑ - IKA ληξ/σμες οφειλές
ΤΕΑΠΟΖΟ ληξ/σμες οφειλές
Ασφ. ταμ. ρύθμιση Ν. 3588 / 2007
άρθρ. 106Β
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017 31/12/2016
692
500

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
6
8

70

-

70

-

38
34
-

42
3.640
825

-

34
-

293
1.128

43
5.050

76

1
43

Η ανάλυση της ρύθμισης του Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β κατά την 30 Ιουνίου 2017 παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

Μακροπρόθεσμο
μέρος

30/6/2017
Βραχυπρόθεσμο
μέρος

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

3.924

282

4.206

Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

(306)

(44)

(350)

ΤΕΑΠΟΖΟ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

1.020

73

1.093

Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

(165)

(22)

(188)

ΤΣΜΕΔΕ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

31

4

35

Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

(3)

(1)

(4)

8

2

10

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

ΤΕΑΧ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

Σύνολο

(1)

(1)

(2)

4.983

361

5.344

Σύνολο μη δεδ. τόκων – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β

(476)

(68)

(544)

Σύνολο

4.507

293

4.801

Σύνολο Ασφ. Ταμ. Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β
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(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :
Η Εταιρεία λόγω μη καταβολής δόσεων το 2016, απώλεσε τη ρύθμιση για το ΙΚΑ που είχε γίνει στην
προηγούμενη χρήση και περιγράφεται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος της οφειλής ( ποσό €30 χιλ.) που
εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και να εμφανίζεται την 31.12.2016 στις
βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €4 χιλ. από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσεως 2016 (Άλλα έξοδα).
Κατόπιν αυτού την 21.07.2017, η μητρική ρύθμισε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) σε 12
δόσεις.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ)
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν. 3588/ 2007 ΑΡΘΡΟ 106β (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ)
1. Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ (ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ)
Λόγω μη καταβολής δόσεων, απωλέσθη, μετά την 30.09.2016, η ρύθμιση της θυγατρικής (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΕ) που είχε γίνει στην προηγούμενη χρήση και περιγράφεται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος της
οφειλής ( ποσό €3.110 χιλ.) που εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και να
εμφανίζεται την 31.12.2016 στις βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €423 χιλ. από τις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €68 χιλ. που εμφανιζόταν στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά €491 χιλ., τα αποτελέσματα της χρήσεως
2016 (Άλλα έξοδα).
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το οποίο επικυρώθηκε από το Δικαστήριο την 22.05.2017, καθώς και το
‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του
πτωχευτικού κώδικα (άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ που την 10.02.2017 που συνυπέγραψε
με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αναφέρει ότι το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές) προς το
ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, της θυγατρικής εταιρείας, ήταν €3.811 χιλ.
Στο ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης,
του πτωχευτικού κώδικα (άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ που συνυπέγραψε η
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αναφέρεται ότι οι κυριότεροι όροι για την αποπληρωμή της οφειλής
είναι :
 Την κεφαλαιοποίηση των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΟΦΕΙΛΕΤΗ
προς το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, οι οποίες αφορούν σε μισθολογικές περιόδους μέχρι και το ισοζύγιο μηνός
Σεπτεμβρίου 2016, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται συνολικά σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες
έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά ( €3.811.415,77)
 Την υπαγωγή σε ρύθμιση των προαναφερόμενων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε
εκατόν ογδόντα (180 ) ισόποσες δόσεις, με. συχνότητα καταβολής μηνιαίως, χωρίς καμία έκπτωση επί
των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και έντοκη καταβολή 1,5%.
 Την «εφάπαξ εξόφληση ή την υπαγωγή σε ρύθμιση με τις κείμενες πάγιες διατάξεις ή τη ρύθμιση
βάσει του άρθρου 62Α του ΚΚΔΚ όπως ισχύει με τον Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Λ/14-8-2015) των
ληξιπρόθεσμων οφειλών, που προέκυψαν έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Συμφωνίας
Εξυγίανσης , καθώς και των τρεχουσών εισφορών.
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Η υποχρέωση αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 30.06.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ) :

Οφειλή
Μη δεδουλευμένοι τόκοι

ΣΥΝΟΛΟ
4.206
(350)

Υπόλοιπο

ΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 180 ΔΟΣΕΩΝ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
3.924
282
(306)
(44)

3.856

3.618

238

2. Υποχρεώσεις προς ΤΕΑΠΟΖΟ
Λόγω μη καταβολής δόσεων, απωλέσθη, μετά την 30.09.2016, η ρύθμιση της θυγατρικής (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΕ) που είχε γίνει στην προηγούμενη χρήση και περιγράφεται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος της
οφειλής ( ποσό €775 χιλ.) που εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και να
εμφανίζεται την 31.12.2016 στις βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €94 χιλ. από τις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €15 χιλ. που εμφανιζόταν στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά €109 χιλ., τα αποτελέσματα της χρήσεως
2016 (Άλλα έξοδα).
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές)
προς το ΤΕΑΠΟΖΟ, της θυγατρικής εταιρείας, ήταν €881 χιλ.
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης την 22.06.2017, έγινε ρύθμιση της οφειλής προς ΤΕΑΠΟΖΟ. Η ρύθμιση που έγινε
αφορά:
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ
635.399,46

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
273.957,48

ΤΟΚΟΙ
189.804,89

ΣΥΝΟΛΟ
1.099.161,83

Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής σε 180 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των €6.106,45, αρχής
γενομένης την 23.06.2017. Η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα.
Η υποχρέωση αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 30.06.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ):

Οφειλή
Μη δεδουλευμένοι τόκοι

ΤΕΑΠΟΖΟ ΡΥΘΜΙΣΗ 180 ΔΟΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
1.093
1.020
73
(188)
(165)
(23)

Υπόλοιπο

905

855

50

3. Υποχρεώσεις προς ΤΕΑΧ
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης την 22.06.2017, έγινε ρύθμιση της οφειλής προς ΤΕΑΧ. Η ρύθμιση που έγινε
αφορά:
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ
7.775,34

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
0,00

ΤΟΚΟΙ
1.874,27

ΣΥΝΟΛΟ
9.649,61

Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής σε 72 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των €134,02, αρχής γενομένης
την 23.06.2017. Η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα.
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Η υποχρέωση αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 30.06.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ) :

Οφειλή
Μη δεδουλευμένοι τόκοι

ΤΕΑΧ ΡΥΘΜΙΣΗ 72 ΔΟΣΕΩΝ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
10
8
2
2
1
1

Υπόλοιπο

12

ΣΥΝΟΛΟ

9

3

4. Υποχρεώσεις προς ΤΣΜΕΔΕ
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης την 22.06.2017, έγινε ρύθμιση της οφειλής προς ΤΣΜΕΔΕ. Η ρύθμιση που έγινε
αφορά:
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ
35.236,83

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
603,47

ΤΟΚΟΙ
0,00

ΣΥΝΟΛΟ
35.840,30

Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής σε 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των €358,41, αρχής γενομένης
την 30.06.2017. Η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα.
Η υποχρέωση αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 30.06.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ) :

Οφειλή
Μη δεδουλευμένοι τόκοι
Υπόλοιπο

ΤΣΜΕΔΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
35
31
4
(4)
(3)
(1)
31
28
3

Η Θυγατρική Εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του Ν. 3588/2007 άρθρο
106β (εξυγίανση της εταιρείας) τις έχει υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με το πραγματικό
επιτόκιο σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.
Λόγω του ότι ο Όμιλος και η Θυγατρική Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις, το μακροπρόθεσμο μέρος
των υποχρεώσεων αυτών καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν για τη χρήση 2017, στις
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Φόροι και Τέλη».
Γ) ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ)
Στο λογαριασμό ΕΦΚΑ – ΙΚΑ τρέχουσες υποχρεώσεις ποσού €692 χιλ., περιλαμβάνεται ποσό €619 χιλ. της
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΕ που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31.05.2017 και η οποία οφειλή ρυθμίστηκε την
27.07.2017 σε 90 δόσεις.
Για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς το ΕΦΚΑ , επί των ακινήτων της Εταιρείας και επί των ακινήτων της
θυγατρικής της, Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε., έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού €2.015.
χιλ.
20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τον Ν.2112/2020 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται
συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονομικές
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καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη που έγινε από ανεξάρτητο
αναλογιστή.
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι τα ακόλουθα:
ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
Υποχρεώσεις στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

614
614

596
596

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016

16
16

16
16

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως ακολούθως:
ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
30/6/2016
Χρεώσεις στα αποτελέσματα (Σημ.26):
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

18
18

28
28

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
30/6/2016
-

-

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αναλογιστικά κέρδη περιόδου / χρήσης

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
(162)
(162)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
(4)
(4)

Η μεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι ως
ακολούθως:

Yπόλοιπο έναρξης περιόδου / χρήσης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλογιστικά κέρδη
Υπόλοιπο τέλους περιόδου / χρήσης

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
596
773
18
37
(52)
(162)
614
596

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
16
20
1
(4)
16
16

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς για τα ενοποιημένα και
εταιρικά στοιχεία, είναι οι εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού

31/12/2016
1,75%
1,40%

Ημερομηνία αποτίμησης: 31/12/2016
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20: μηδέν (0)
Ύψος αποζημίωσης: Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε από
το Ν. 4093/2012.
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21. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική
αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι τα παρακάτω:
ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις:
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016

(592)
(592)

(628)
(628)

-

-

(592)

(628)

2.324
2.324
2.324

2.333
2.333
2.333

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο αρχής περιόδου / χρήσης
Πίστωση / (χρέωση) κατάστασης
αποτελεσμάτων
Χρέωση λοιπών συνολικών εσόδων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου / χρήσης

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
(628)
(587)
36
(592)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
2.333
2.316

6
(47)
(628)

(9)
2.324

18
(1)
2.333

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι
παρακάτω:
ΌΜΙΛΟΣ
Διαφορετικές
φορολογικές
αποσβέσεις και
αποτίμηση
ενσώματων παγίων

Επιχορηγήσεις
Παγίων

Σύνολο

2.192

41

2.233

(65)

-

(65)

31 Δεκεμβρίου 2016

2.127

41

2.168

1 Ιανουαρίου 2017

2.127

41

2.168

(28)

-

(28)

2.099

41

2.140

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
1 Ιανουαρίου 2016
Πίστωση στα αποτελέσματα

Πίστωση στα αποτελέσματα
30 Ιουνίου 2017
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ΌΜΙΛΟΣ
Διαφορετικές
φορολογικές
αποσβέσεις
άυλων
περιουσιακών
στοιχείων

Προβλέψεις
συμμετοχών
και
χρεογράφων

Προβλέψεις
αποζημίωσης
προσωπικού

Προβλέψεις
ενδοομιλικών
απαιτήσεων

Προβλέψεις
επισφαλών
απαιτήσεων

Σύνολο

65

12

224

-

1.345

1.646

Χρέωση στα αποτελέσματα

-

-

(4)

-

(55)

(59)

Χρέωση λοιπών συνολικών εσόδων

-

-

(47)

-

-

(47)

31 Δεκεμβρίου 2016

65

12

173

-

1.290

1.540

1 Ιανουαρίου 2017

65

12

173

-

1.290

1.540

-

-

5

-

3

9

65

12

178

-

1.293

1.548

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις:
1 Ιανουαρίου 2016

Πίστωση στα αποτελέσματα
30 Ιουνίου 2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διαφορετικές
φορολογικές
αποσβέσεις και
αποτίμηση
ενσώματων παγίων

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016

544

544

Χρέωση στα αποτελέσματα

(18)

(18)

31 Δεκεμβρίου 2016

526

526

1 Ιανουαρίου 2017

526

526

(7)

(7)

518

518

Χρέωση στα αποτελέσματα
30 Ιουνίου 2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προβλέψεις
απομείωσης
θυγατρικών

Διαφορετικές
φορολογικές
αποσβέσεις
άυλων
περιουσιακών
στοιχείων

Προβλέψεις
συμμετοχών
και
χρεογράφων

Προβλέψεις
αποζημίωσης
προσωπικού

Προβλέψεις
ενδοομιλικών
απαιτήσεων

Προβλέψεις
επισφαλών
απαιτήσεων

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση λοιπών συνολικών
εσόδων

1.773

65

12

6

886

118

2.860

-

-

-

(1)

-

-

(1)

31 Δεκεμβρίου 2016

1.773

65

12

5

886

118

2.859

1 Ιανουαρίου 2017
Χρέωση στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

1.773

65

12

5

886

118

2.859

-

-

-

-

-

(16)

(16)

30 Ιουνίου 2017

1.773

65

12

5

886

102

2.843

Αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών, εφόσον είναι
πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού οφέλους λόγω μελλοντικών φορολογητέων κερδών. Δεν έχει
αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών του Ομίλου και
της Εταιρείας λόγω της αβεβαιότητας ως προς την ανακτησιμότητά τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος επί των
μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών θα αναγνωρισθεί εάν αρθεί η εν λόγω αβεβαιότητα και στο βαθμό που
θα κριθούν ανακτήσιμα.
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22. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Φόροι – Τέλη, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Προμηθευτές
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Φόροι - Τέλη ρύθμ. Ν. 4321/2015
Μη δεδουλευμένοι τόκοι
Φόροι - Τέλη ρύθμ. Ν. 3588/2007 άρθρ.
106Β
Μη δεδουλευμένοι τόκοι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί ρύθμ. Ν.
3588/2007 άρθ. 106Β
Μη δεδουλευμένοι τόκοι
Προμηθευτές ρύθμ. Ν.3588/2007 άρθ.
106Β
Μη δεδουλευμένοι τόκοι
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017 31/12/2016
964
1.057
(105)
(126)
859
932

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
964
1.057
(105)
(126)
859
932

4.461
(784)
3.677

-

-

-

4.983
(476)
4.507

-

-

-

5.992
(683)
5.309
14.351

932

859

932

Μετά την 30.9.2016 απωλέσθηκαν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις, εκτός από τη ρύθμιση των φόρων της Εταιρείας,
με συνέπεια τα αντίστοιχα ποσά, να αναταξινομηθούν και να εμφανίζονται στην προηγούμενη χρήση στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι να μεταφερθούν στα Άλλα έξοδα επιβαρύνοντας
τα αποτελέσματα.
Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του
άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’.
Αυθημερόν (30.12.2016) κατετέθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης
επικύρωσης συμφωνίας η συζήτηση της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017. Η συμφωνία αυτή
επικυρώθηκε από το Δικαστήριο τον Μάιο του 2017.
Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει :
Εξόφληση του 100% των υποχρεώσεων.
1) Αναδιάρθρωση Υποχρεώσεων προς, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο και εξόφληση σε 100 έως 180 μηνιαίες
δόσεις.
2) Μη συμβαλλόμενοι πιστωτές
Εξόφληση από ένα έτος μέχρι 10 έτη (ανάλογα με το ύψος) με ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές
Σε εφαρμογή αυτής της Σύμβασης ταξινομήθηκαν τα σχετικά υπόλοιπα των λογαριασμών σε Λοιπές
βραχυπρόθεσμες και Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (βλέπε σχετικά σημειώσεις υπ’ αριθμ. 17, 18 και
19).
23. Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία
Η επιμέτρηση της γεωργικής παραγωγής (σταφύλια οινοποίησης), στην εύλογη αξία τους, γίνεται από τη
Διεύθυνση Οινολογικού της Εταιρείας 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 σύνολό της
χρησιμοποιείται περαιτέρω για παραγωγή κρασιών.
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Στην κλειόμενη περίοδο, η επίπτωση επιμέτρησης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων στα
αποτελέσματα, είναι €155 χιλ. (30/06/2016: €155 χιλ). Αντίθετα οι δαπάνες ανάπτυξης των Βιολογικών
Περιουσιακών Στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) ανήλθαν σε €115 χιλ. (30/06/2016: €121 χιλ.), οι
οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης.
24. Άλλα έσοδα
Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έσοδα από ενοίκια
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Μη δεδουλ. τόκοι προεξόφλ. μακρ. υποχρ.
ρύθμ. Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
157
117
9
9
9
1.777
13
21
1.986

6
132

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
151
109
40
40
1
191

149

Το ποσό των €1.777 χιλ. των μη δεδουλευμένων τόκων προεξόφλησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
ρύθμισης Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β (συμφωνία εξυγίανσης) προέκυψε από προεξοφλήσεις υποχρεώσεων
προς το Ελληνικό Δημόσιο (βλ. σημείωση 18), προς Ασφαλιστικά ταμεία (βλ. σημείωση 19) και προς
εμπορικές υποχρεώσεις (προμηθευτές - γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες σε καθυστέρηση βλ. σημείωση
17).
25. Άλλα έξοδα
Τα άλλα έξοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
ΌΜΙΛΟΣ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

520
4
80
169
18
791

61

64
5
8
101
43
221

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
6
18
24

10
41
10
61

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
26. Παροχές σε εργαζομένους
Το συνολικό κόστος και ο αριθμός των εργαζόμενων αναλύεται ως εξής:

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Προϋπολογισμένες αμοιβές
προσωπικού
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

ΌΜΙΛΟΣ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
1.190
1.236
309
299

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών
Σύνολο
Άτομα
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017 30/06/2016
30
17
21
7

46
23
1.568

45
25
1.604

1
52

24

18
1.586

28
1.633

52

24

84
28
112

95
29
124

2
2

2
2

27. Κόστος χρηματοδότησης
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται:
ΌΜΙΛΟΣ
1/1/2017 30/06/2017
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Τραπεζικά δάνεια
Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα
Τόκοι δεδουλ. μακρ. υποχρ. ρύθμ. Ν. 3588 /
2007 άρθρ. 106Β
Τόκοι δεδουλ. μακρ. υποχρ. Ελ. Δημόσιο
(Ρύθμ. 100 δόσεων Ν. 4321/15)
Σύνολο
Μείον: Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/2016 30/06/2016

1/1/2017 30/06/2017

1/1/2016 30/06/2016

157
10

228
10

2

-

16

-

-

-

23
206
206

173
411
411

23
26
26

27
27
27

28. Φόρος εισοδήματος

Τρέχον φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
30/6/2016
36
(21)
36
(21)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
30/6/2016
(8)
7
(8)
7

Στην περίοδο 1/1-30/06/2017 δεν αναγνωρίστηκε φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα της βασικής
θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου γιατί αφενός υπήρχαν μεταφερόμενες φορολογικά ζημίες και αφ’ ετέρου τα
έσοδά της δεν αποτελούν έσοδα κατά την φορολογία εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν προέκυψε φόρος
εισοδήματος.
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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 οποίες
αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
Δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών της
Εταιρείας και του Ομίλου λόγω της αβεβαιότητας ως προς την ανακτησιμότητά τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος
επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών θα αναγνωρισθεί εάν αρθεί η εν λόγω αβεβαιότητα και στο
βαθμό που θα κριθούν ανακτήσιμα.
Φορολογική Συμμόρφωση:
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία και οι πέντε ημεδαπές θυγατρικές της έχουν ελεγχθεί για τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 82 του
Ν.2238/1994 και έχουν λάβει τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι για τη
χρήση 2011, η θυγατρική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» έχει ελεγχθεί και από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για τις χρήσεις 2014 και 2015, η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική
Α.Ε.» είχαν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χορήγηση
φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν. 4174 και εκδόθηκε πιστοποιητικό
φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς παρατηρήσεις. Οι υπόλοιπες ημεδαπές θυγατρικές για τις χρήσεις 2014 και
2015 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 § 1 της ΠΟΛ. 1124/22.06.2015 εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.
Για τη χρήση 2016, αν και ο φορολογικός έλεγχος, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι προαιρετικός, η
μητρική εταιρεία και η θυγατρική «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε.» θα ελεγχθούν από τον Ορκωτό
Ελεγκτή βάσει της φορολογικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά
πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως
2016. Αν με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις,
εκτιμούμε ότι αυτές, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
Η Εταιρεία έχει ελεγθεί από τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι τη χρήση 2006. Η βασική θυγατρική Ι.
Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε. έχει ελεγθεί μέχρι τη χρήση 2011 από τακτικό φορολογικό έλεγχο.
Στη χρήση 2010 οι θυγατρικές εταιρείες ΜΙΔΑΣ ΑΕ, ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ,
είχαν τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 με την περαίωση του Ν. 3888/2010.
Οι φορολογικές δηλώσεις, για τις κατωτέρω παρατιθέμενες χρήσεις, των εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.
ΜΙΔΑΣ Α.Ε.
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.
MILLESIME SAS

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
2007 έως και 2010
2010, 2014 έως και 2016
2010, 2014 έως και 2016
2010, 2014 έως και 2016
2006 έως και 2010, 2014 έως και 2016
2007 έως και 2016

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη €200 χιλ. που απεικονίζεται στις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Σημ. 19).
Δεδομένου ότι οι εταιρείες του Ομίλου έχουν σωρευμένες ζημίες και η μητρική Εταιρεία έχει σχηματίσει
σχετικές προβλέψεις, δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις, από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο των
ανέλεγκτων χρήσεων, που να ασκούν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
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29. Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της
Μητρικής 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 μετοχές). Ο βασικός σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών είναι:
ΌΜΙΛΟΣ
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός των
μετοχών
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

435.210,10

(699.217,07)

(157.684,54)

(208.918,74)

24.732.089

24.732.089

24.732.089

24.732.089

0,0176

(0,0283)

(0,0064)

(0,0084)

30. Επιμερισμός των αποσβέσεων
Ο επιμερισμός των αποσβέσεων που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης
Δαπάνες καλλιέργειας βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
157
187
128
123
27
311

7
317

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2017 1/1/2016 30/06/2017
30/06/2016
48
48
48

48

31. Ανειλημμένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων και μεταφορικών μέσων
από θυγατρικές του Ομίλου κα την Εταιρεία, τα οποία μισθώνονται από τρίτους (ο Όμιλος και η Εταιρεία ως
μισθωτές):

Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Περισσότερα από 5 έτη
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
50
55
23
40
74
95

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
2
2
11
12
13
14

Τα μελλοντικά συνολικά ελάχιστα (μη ακυρώσιμα) μισθώματα εισπρακτέα από συμβόλαια λειτουργικών
μισθώσεων (ο Όμιλος και η Εταιρεία ως εκμισθωτές) έχουν ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Περισσότερα από 5 έτη
Σύνολο

ΌΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016
15
10
63
64
9
15
87
89

64

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016
79
79
79
79
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32. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, καθώς επίσης και οι αμοιβές και συναλλαγές των
διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
ΌΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/2017 30/06/2017

1/1/2016 30/06/2016

12
12

-

-

-

7
7

-

189
1
190

148
148

-

-

1
1

-

479

440

164

190

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Έσοδα
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Έξοδα
Προς θυγατρικές

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών της Διοίκησης

ΌΜΙΛΟΣ
30/06/2017 31/12/2016
Απαιτήσεις
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

1/1/2017 30/06/2017

1/1/2016 30/06/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2017
31/12/2016

198
198

72
72

8.306
11
8.318

8.347
20
8.367

2
2

6
6

9.372
9.372

9.249
9.249

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της Διοίκησης

167

86

136

63

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
μέλη της Διοίκησης

213

-

24

-

Υποχρεώσεις
Προς θυγατρικές
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Από τη μητρική εταιρεία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης οφειλόμενων ποσών
από συνδεδεμένα μέρη ποσού €5.410 χιλ. Το ποσό αυτό απαλείφεται κατά την ενοποίηση.
Τα ποσά των εσόδων – εξόδων και απαιτήσεων – υποχρεώσεων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου
απαλλείφονται κατά την ενοποίηση.
Η Μητρική καθώς και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου όπως επίσης και ο βασικοί μέτοχοι της Μητρικής είναι
εγγυητές της συμφωνίας εξυγίανσης που υπέγραψε η βασική θυγατρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. με τις τράπεζες.
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33. Λοιπές πληροφορίες
A) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.08.2017 ασχολήθηκε και αποφάσισε μεταξύ των άλλων
και για:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών
και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2016 .
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2016 και αποφασίστηκε λόγω
της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας του περιβάλλοντος και των δεδομένων της εταιρείας η μείωση των
καθαρών αμοιβών για το έτος 2017 κατά 15% σε σχέση με το 2016 για τα μέλη του Δ.Σ., του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρείας της χρήσης 2016 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και
συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831, ΑΦΜ
022469808) ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ
15061, ΑΦΜ 058097649] ως αναπληρώτρια του και εγκρίθηκε η αμοιβή τους, όπως αυτή θα καθορισθεί από
το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.
5. Αποφασίσθηκε παμψηφεί και εκλέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. (α) του Καταστατικού της Εταιρείας
νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη. Έγινε καθορισμός των
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου με διετή
θητεία που θα απαρτίζεται από 3 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017
«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια
εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» και την υπ’ αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 /
1920, όπως ισχύει.
Β) Η εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στα πλαίσια
της εφαρμογής της απόφασης 3/ 347/ 2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3340/ 2005
όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και
υπέγραψε την 30/12/2016 την συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η οποία βασίζεται
στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων
επιχειρήσεων Deloitte & Touch.
Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς.
Η συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου περί
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 106β του Ν. 3588 / 2007). Η συμφωνία αυτή τελικά
επικυρώθηκε με την απόφαση 12/ΕΠ/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.
Οι σημαντικότεροι άξονες της συμφωνίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
- Η ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών
της εταιρείας.
- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.
- Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε 15 έτη.
- Περίοδο χάρητος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο οι τόκοι.
- Πώληση θυγατρικών εταιρειών.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η συμφωνία ορίζει την αποπληρωμή των οφειλών σε όλους τους προμηθευτές σταδιακά
και στο ακέραιο, κάτι που αποτελούσε βασικό όρο της εταιρείας κατά την υπογραφή της συμφωνίας, πάντα
σεβόμενη τις μακρόχρονες και ειλικρινείς σχέσεις της με τους συνεργάτες της.
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Η συμφωνία αυτή θα συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία στα πλαίσια του
επιχειρηματικού της σχεδίου για τη διερεύνηση της ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρείας στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, την περαιτέρω βελτίωση της μικτής της κερδοφορίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη
μείωση των λειτουργικών της δαπανών.
34. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. από την Τ.Γ.Σ. των μετόχων της 24.08.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως εξής:

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος
Μπουτάρη Κ.Χριστίνα
Μπουτάρη Κ.Ελένη
Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος
Λεκάκης Ν. Εμμανουήλ

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017, τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Στενήμαχος, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Δ/νων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος. Σ.
Μπουτάρης

Χριστίνα Κ.Μπουτάρη

Ηλίας Α. Χωρεμιώτης

(ΑΔΤ ΑΒ/050163)

(ΑΔΤ ΑΚ/082498)

(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ
0019921)
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