
(Έμμεση μέθοδος)
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 399 (678) (149) (216)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 312 317 48 48
Προβλέψεις 267 96 0 41
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (155) (155) 0 0
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (21) 0 0 0
Έσοδο από προεξόφληση μακρ.υποχρεώεων (1.777) 0 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιέs) επενδυτικήs δραστηριότηταs (9) 2 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 206 389 26 27
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση αποθεμάτων 754 722 0 0
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (769) 76 38 3
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.119 (70) 62 126
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (75) (181) (26) (27)

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σύνολο εισροών / (εκροών)  από  
λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 251 519 (1) 1

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση της επένδυσης σε θυγατρικές 0 (1) 0 (1)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (68) (45) 0 0
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 18.486 18.604 4.431 4.479 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 9 0 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 37 8 0 0 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (59) (46) 0 (1)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32 32 21.124 21.134 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποθέματα 15.872 16.616 0 0 Δάνεια αναληφθέντα / (εξοφληθέντα) 56 (441) 0 0
Απαιτήσεις από πελάτες 4.921 4.443 1.888 1.928 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.655 2.264 1.463 1.462 χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 56 (441) 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.003 41.966 28.907 29.004 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) 248 32 (1) 0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 274 95 5 4
Μετοχικό κεφάλαιο 16.032 16.032 16.032 16.032 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 522 127 4 4
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (21.068) (21.503) 1.397 1.554
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (5.036) (5.471) 17.429 17.586
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) (2) (2) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) (5.038) (5.473) 17.429 17.586
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.972 0 0 0
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.557 2.156 875 948
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.083 24.777 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.429 20.506 10.602 10.469
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 47.041 47.439 11.477 11.417
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 42.003 41.966 28.907 29.004

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 5.333 5.763 0 0
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0 0 0 0

Σύνολο πωλήσεων 5.333 5.763 0 0
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 1.632 1.978 0 0

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 155 155 0 0

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (115) (121) 0 0

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.672 2.012 0 0
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 605 (267) (124) (189)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 399 (678) (149) (216)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 435 (699) (158) (209) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24
Κατόχους μετοχών μητρικής 435 (699) (158) (209) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0 α) Έσοδα 19 190
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0 β) Έξοδα 0 1
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β) 435 (699) (158) (209) γ) Απαιτήσεις 198 8.318 
Κατόχους μετοχών μητρικής 435 (699) (158) (209) δ) Υποχρεώσεις 2 9.372 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 479 164 
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 0,0176 (0,0283) (0,0064) (0,0084) στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 213 24 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 167 136

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 917 50 (76) (142)

10. Σε ακίνητα μητρικής καθώς και μιας θυγατρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 42 εκατ., για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.
ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016.

12. Με κριτήριο τη σχέση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2010 προς τα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2010, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την ένταξη
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από την 29.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα) (5.473) (2.498) 17.587 18.077 13. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αφορά τη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ενέργειες της Διοίκησης 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους 435 (699) (158) (209) για να ξεπερασθεί το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας, οι κίνδυνοι που υπάρχουν για την μη εκπλήρωση συμβατικών και άλλων υποχρεώσεων της βασικής 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα) (5.038) (3.197) 17.429 17.868 θυγατρικής εταιρείας ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ και των εγγυητών της σύμβασης εξυγίανσης. Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο καταγγελίας  της συμφωνίας εξυγίανσης ή 

ακόμη αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του πλάνου αναδιάρθρωσης, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία 
σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. 
14. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Στενήμαχος, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.και Δ/νων Σύμβουλος Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Χριστίνα Κ. Μπουτάρη Ηλίας Α.Χωρεμιώτης
(ΑΔΤ ΑΜ/127077) (ΑΔΤ ΑΚ/082498) ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΌΜΙΛΟΣ

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

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                                                                                                                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στη σημείωση 28 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Eταιρείας και του Oμίλου.
3. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
                                                                                                                                                                                 ΌΜΙΛΟΣ                           ΕΤΑΙΡΕΙΑ
     -ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις                                                                                                                           200                                   200
     -πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης                                                                          614                                     17
4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: για την  Εταιρεία 2 άτομα (έναντι 2 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου) και για τον 
Όμιλο  112 άτομα (έναντι 124 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου).
5. Το σύνολο των μετοχών της μητρικής που κατέχονται από την ίδια στη λήξη της περιόδου, ανέρχονται σε 447.551 κοινές μετοχές και η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε 
€ 53 χιλ. (1,67% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας)
Οι 447.551 κοινές μετοχές αγοράσθηκαν στο διάστημα 24.8.2011 έως 31.12.2012 σε υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, 
σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών. 
6. Στη  σημείωση  1 των  ενδιάμεσων οικονομικών  καταστάσεων,  γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  (επωνυμία,  χώρα  της 
καταστατικής έδρας, ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στο μετοχικό τους κεφάλαιο, μέθοδος ενσωμάτωσης), όλων των θυγατρικών εταιρειών του  Ομίλου, που 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
7. Δεν  υπάρχουν εταιρίες οι οποίες ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί, 
είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 
8. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιρειών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη χρήση ή 
περίοδο. 

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου                                            www.boutarigroup.gr
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:                                    Στενήμαχος - Νάουσα
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:                  8514/06/Β/86/002
Αρμόδια Αρχή:                                                      Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως                                                                                          
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                           Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κων/νος Σ. Μπουτάρης, 

            Αντιπρόεδρος Χριστίνα Κ. Μπουτάρη 
Μέλη Δ.Σ :                                                           Ελένη Κ. Μπουτάρη (Μέλος Δ.Σ.)
                                                                          Ελευθέριος Απ. Αρτόπουλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος) 
                                                                          Εμμανουήλ Νικ. Λεκάκης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος) 
 

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο              
των οικονομικών καταστάσεων:                               25 Σεπτεμβρίου 2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:                                   Συλεούνης Δ. Κωνσταντίνος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831)
Ελεγκτική Εταιρία:                                                  Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (ΑΜ. ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου:                                         Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης
                                                                                               


